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ระเบียบวาระท่ี                                                                                                     หน้า 

 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 2 
   

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 1/2560  เมื่อวันที่ 9  มิถุนายน 
2560 

2 

   

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเพ่ือทราบ 2 
ระเบียบวาระท่ี  3.1 การแต่งตั้งอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 2 
ระเบียบวาระท่ี  3.2 โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

(ม.ท.ศ.)     รุ่นที่ 9 ปี 2560 
3 

ระเบียบวาระท่ี  3.3 พระราชทานเครื่องเขียนแก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ประจ าปี 2560 4 
ระเบียบวาระท่ี  3.4 การจัดกิจกรรมตามโครงการ “ศธ ปลูกป่าร่วมใจท าดีเพ่ือพ่อ” 5 
ระเบียบวาระท่ี  3.5 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งผู้อ านวยการ

สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระยะ 
1 ปี ครั้งที่ 1 

6 

ระเบียบวาระท่ี  3.6 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

7  

   

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 11 
ระเบียบวาระท่ี  4.1 การคัดเลือกครูอัตราจ้างโครงการกองทุนการศึกษา ส านักงานเลขาธิการ

คณะองคมนตรี เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

11 

ระเบียบวาระท่ี  4.2 การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ที่ข้ึนบัญชี อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

14 

ระเบียบวาระท่ี  4.3 การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

15 

ระเบียบวาระท่ี  4.4 การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม  รุ่นที่ 27 ปีการศึกษา 
2555 เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

25 

ระเบียบวาระท่ี  4.5 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามผลการสอบแข่งขัน
ได้ 

27 



 
ระเบียบวาระ (ต่อ)  หน้า 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.6 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหาร

สถานศึกษา ประจ าปี 2559 (เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2) 
29 

ระเบียบวาระท่ี  4.7 การประกาศต าแหน่งว่าง สายงานบริหารสถานศึกษา เพ่ือใช้รับย้าย
ประจ าปี 2560 (ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2560) 

31 

ระเบียบวาระท่ี  4.8 การส่งค าร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู กรณีพิเศษ  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

33 

ระเบียบวาระท่ี  4.9 ผลการประเมินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับช านาญการ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

34 

ระเบียบวาระท่ี  4.10 ขออนุมัติผลการประเมินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

35 

ระเบียบวาระท่ี  4.11 การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 

38 

ระเบียบวาระท่ี  4.12 ผลการประเมินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

40 

ระเบียบวาระท่ี  4.13 ขออนุมัติผลการประเมินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

41 

ระเบียบวาระท่ี  4.14 การประเมินบุคคลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 

45 

ระเบียบวาระท่ี  4.15 ผลการประเมินผลงานเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ
พิเศษ (ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่ม) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

49 



ระเบียบวาระ (ต่อ)  หน้า 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.16 การขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วย ซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มให้ด ารงต าแหน่ง ครู 

51 

ระเบียบวาระท่ี  4.17 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเพ่ิมส าหรับ
ต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร กรณีรับโอนหรือย้ายจากข้าราชการ
ประเภทอ่ืน ให้ได้รับเงิน พ.ต.ก. ต่อเนื่อง 

60 

ระเบียบวาระท่ี  4.18 การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

61 

ระเบียบวาระท่ี  4.19 การก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ่ิมเติม 

63 

ระเบียบวาระท่ี  4.20 การเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 64 
ระเบียบวาระท่ี  4.20.1 การเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
64 

ระเบียบวาระท่ี  4.20.2 การเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

67 

ระเบียบวาระท่ี  4.20.3 การเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

68 

ระเบียบวาระท่ี  4.21 การด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญา
ผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล 

71 

ระเบียบวาระท่ี  4.22 การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 

73 

ระเบียบวาระท่ี  4.23 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีท่ี
ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง 

74 

ระเบียบวาระท่ี  4.24 การอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญ
การ 

76 

ระเบียบวาระท่ี  4.25 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ 

78 

ระเบียบวาระท่ี  4.26 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ส าหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญ
การพิเศษ 

92 

ระเบียบวาระท่ี  4.27 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ด้านผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะครูช านาญการพิเศษ 

102 

ระเบียบวาระท่ี  4.28 การพิจารณาผลการประเมิน ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

103 



ระเบียบวาระ (ต่อ)  หน้า 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.29 การอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็น        
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

104 

ระเบียบวาระท่ี  4.30 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบ
ผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพ่ือมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

106 

ระเบียบวาระท่ี  4.31 การพิจารณาผลการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน (กรณี
ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพ่ือให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

110 

ระเบียบวาระท่ี  4.32 การพิจารณาผลการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญ
การพิเศษ (กรณีไม่อนุมัติผลการประเมิน) 

115 

ระเบียบวาระท่ี  4.33 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ส าหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 

118 

ระเบียบวาระท่ี  4.34 การขออนุมัติผลการประเมิน ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 และแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณากลั่นกรองผลงานทางวิชาการของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็น    วิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 

120 

ระเบียบวาระท่ี  4.35 การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา กรณีการเลิกสถานศึกษาและรวมสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

121 

ระเบียบวาระท่ี  4.36 ขอเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

124 

ระเบียบวาระท่ี  4.37 ขอขยายเวลาการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย     
การสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 ราย นายโยธิน  ห้าวหาญ  กรณี 
กระท าความผิดร่วมกันทุจริตเงินงบประมาณโรงเรียนบ้านท่าดินแดง 

125 

ระเบียบวาระท่ี  4.38 วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ลับ)  
   

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 127 
ระเบียบวาระท่ี  5.1 มอบหมายให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ท ารายละเอียด/

ระเบียบ/แนวปฏิบัติการใช้พ้ืนที่โรงเรียนที่ถูกยุบเลิก 
127 

ระเบียบวาระท่ี  5.2 มอบหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในการตรวจสอบข้อมูล  ยืนยัน  
รับรองข้อมูลความถูกต้องในการน าเสนอเรื่องการบริหารงานบุคคลของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก่อนน าเข้าวาระการประชุม  
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  และคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  

127 

ระเบียบวาระท่ี  5.3 มอบหมายให้ คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณา
ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องบริหารงานบุคคลในทุกเรื่อง 

128 
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ติดราชการ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ครั้งที่  ๒/2560 

เมื่อวันจันทร์ที่ 24  กรกฎาคม  2560 เวลา 15.00  น. 
ณ  ห้องประชุม 1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

 

--------------------------------------- 
 
ผู้มาประชุม 

1. นายณรงค์  รักร้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  
2. ดร.พิธาน  พ้ืนทอง ศึกษาธิการภาค 4                                      
3. นายไพฑูรย์  อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

                                       ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   
 ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4. นายภูวเดช  อินทรพรหม ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี                                             
 ผู้แทนคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 

5. นายสมยศ  เพิ่มพงศาเจริญ ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
 และการศึกษา ตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี   
 ผู้แทนส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 
 การศึกษาตามอัธยาศัย 

6. นายเฉลิมฉัตร  จันทร์อินทร์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 
 ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน 

7. นายวรรษภณ  แสงเป่า ประธานสภาทนายความจังหวัดกาญจนบุรี 
 ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 

8. นายศิวโรฒ  จิตนิยม ผู้แทนภาคประชาชน 
9. พลตรีเยี่ยมชัย  บุตรดาวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นายอุดม  เหลืองสด ผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. นายอนันต์  กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
12. นายโอภาส  ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
13. นางสาวปิยนาถ  สืบเนียม ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. ดร.ณรงค์เดช  รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
2. นางสาวศิริรัตน์  เสือโรจน์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
3. ว่าที่ร้อยตรีปาพจน์  วิณิชยกุล นิติกรช านาญการพิเศษ 
4. นายวิเชียร  เจนตระกูลโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางพรทิพย์  สันทัด ผอ.กลุ่มอ านวยการ ศธจ.กาญจนบุรี 
2. นายแมน  ค าวงษ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
3. นายวีระกิจ  เม่งอ าพัน ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
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4. นายอังกูร จินจารักษ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ศธจ.กาญจนบุรี 
5. นางจิตติมา ช่ออัญชัญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ศธจ.กาญจนบุรี 
6. นางสาวนันทญาพร ลาภมูล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ศธจ.กาญจนบุรี 
7. นางสาวสาวิณี สุริยาวงษ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ศธจ.กาญจนบุรี 
8. นางสาวอรอุมา  พันแสงทอง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ศธจ.กาญจนบุรี 
9. นางสาวพรทิพา  โพธิ์พานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
10. นางสาวปราณี  ทองสุทธา นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
11. นางรุ่งอรุณ   หัสชู ศึกษานิเทศก์ ศธจ.กาญจนบุรี 
12. นางสาลินี  อุดมผล ครู ปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ ศธจ.กาญจนบุรี 
13. นางทัศนวรรณ  ศักดิ์กาญจนเดช ครู ปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ ศธจ.กาญจนบุรี 

 
 
เริ่มประชุมเวลา  15.00 น. 

ประธานที่ประชุม  โดย นายณรงค์  รักร้อย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  กล่าวเปิดการประชุม
และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

๑.๑ แนะน าคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  (กศจ.กาญจนบุรี) ตามค าสั่งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 785/2560  สั่ง ณ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 
2560 

๑.๒ ขออนุญาตที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (กศจ.กาญจนบุรี)  ในการให้     
คณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมและน าเสนอข้อมูลที่เก่ียวข้อง  

 
ที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ครั้งที่ 1/2560  

เมื่อวันที่ 9  มิถุนายน 2560   
 

    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี    
ครั้งที่ 1/2560  เมื่อวันที่ 9  มิถุนายน 2560  จ านวน 3 หน้า ตามเสนอ 

                       
ที่ประชุม  รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

3.1  เรื่อง  การแต่งตั้งอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   
 

ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2560  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560  
ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อบุคคล เพ่ือให้คณะกรรมการขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือท า
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หน้าที่ช่วยเหลือหรือกลั่นกรองงานให้แก่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 1)
เกี่ยวกับการบรรจุการแต่งตั้งการโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย การก าหนดวิทยฐานะ หรือการก าหนดสิทธิประโยชน์
ต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ดังนี้ 

 
 

ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
ประธานอนุกรรมการ นายอุดม  เหลืองสด กรรมการใน กศจ. 
อนุกรรมการ นายวรรษภณ  แสงเป่า กรรมการใน กศจ. 
อนุกรรมการ นางสาวศิริรัตน์  เสือโรจน์ กรรมการใน กศจ. 
อนุกรรมการ นายโชคชัย  ฟักโต ผู้อ านวยการสถานศึกษาในจังหวัดนั้น 
อนุกรรมการ นายประยูร  สุธาบูรณ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษาในจังหวัดนั้น 
อนุกรรมการ นายนาเคนทร์  ทองไพรวัลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อนุกรรมการ นายนันทพล  พงษ์สรอย ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อนุกรรมการ นายจักรกฤษ  แย้มสรวล ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อนุกรรมการ/เลขานุการ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
ผู้ช่วยเลขานุการ นายโอภาส  ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดที่รับผิดชอบ 
ผู้ช่วยเลขานุการ นางสาวปิยนาถ  สืบเนียม ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  

 

บัดนี้  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้แต่งตั้งอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ตามค าสั่งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 1060/2560 สั่ง ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2560  
เรียบร้อยแล้ว  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  5  กรกฎาคม  2560  เป็นต้นไป  (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 2)  

 
 

                จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.2   เรื่อง  โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  (ม.ท.ศ.)   
                รุ่นที่ ๙ ปี ๒๕๖๐  

 

ด้วยจังหวัดกาญจนบุรี  ได้แจ้งให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือก  
คัดสรรผู้รับพระราชทานทุนและประสานงานระดับจังหวัด เข้าร่วมประชุมเพ่ือรับฟังการชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน
พิจารณากลั่นกรองและเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับทุนโครงการทุนการศึกษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามกกุฏราฃกุมาร (ม.ท.ศ.)  รุ่นที่  ๙  ปี  ๒๕๖๐  ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล  (Vedeo 
Conference) จากปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้แทนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๖๐  และขอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาแจ้ง
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัดพิจารณาคัดเลือก  คัดสรรนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของโครงการฯ 
ส่งเพ่ือขอรับพระราชทานทุนดังกล่าว  ที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ทั้งนี้  จังหวัดกาญจนบุรีได้ประชุม
คณะกรรมการคัดเลือก  คัดสรรผู้รับพระราชทานทุนและประสานงานระดับจังหวัดเมื่อวันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา  
๑๕.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมดาวดึงส์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรีเพ่ือส่งให้ส านักงานศึกษาธิการภาค ๔ ภายใน
วันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๖๐ โดยมีนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัด  ๕  ราย  ดังนี้  
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๑. นางสาวศิโรรัตน์  สืบบุก     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง 
๒. นายจักรกฤษณ์ สวัสดิ์กรุณ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม 
๓. เด็กชายธีระณัฐ สาหร่าย     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 
๔. นางสาวพรดิษยา  จิตนิยม   นักเรียนชั้นปวช. ๑   วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 
๕. นางสาวสุรี  ศรีดี               นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 
 

ส านักงานศึกษาธิการภาค ๔ ได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับพระราชทานทุนฯ ระดับภาค  และ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้แจ้งรายชื่อนักเรียนผู้ได้รับการคัดเลือก คัดสรร และ
ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง รับรองการเสนอชื่อเพ่ือเข้าสู่การฝึกและพัฒนาศักยภาพ เป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. 
รุ่นที่ ๙ ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ พร้อมทั้งได้แจ้งก าหนดการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเพ่ือ
เข้าสู่การคัดกรองเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๖ กรกฎาคม  
๒๕๖๐  ณ  โรงแรมรอยัลริเวอร์  กรุงเทพมหานคร  ได้แก่ 

๑.  นางสาวศิโรรัตน์  สืบบุก            โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง 
๒.  นายจักรกฤษณ์  สวัสดิ์กรุณ          โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม 
๓.  นางสาวบัวชมพู  ทองค าธรรมรงค์  โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 
๔.  นางสาวสุนิสา  รังษีบุตร                 โรงเรียนประชามงคล 
 

หมายเหต ุ:   ล าดับที่  ๓  และ  ๔  เป็นนักเรียนทุนโครงการกองทุนการศึกษา  (รัชกาลที่  ๙) 
 

จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.3  เรื่อง  พระราชทานเครื่องเขียนแก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ประจ าปี  ๒๕๖๐  
 

ด้วย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ พันเอกหญิง สินีนาฏ  วงศ์วชิราภักดิ์  
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเครื่องเขียนแก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร และพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่นักเรียน  
ครู  ผู้ปกครอง  ประจ าปี  ๒๕๖๐   
 

ทรงมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พล.อ.ต.ธวัชชัย  ศรีแก้ว  เป็นผู้อัญเชิญเครื่องเขียน
พระราชทานในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี  เมื่อวันพุธที่  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๖๐    

๑. โรงเรียนวัดปรังกาสี  เป็นโรงเรียนขยายโอกาส เปิดสอนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  ๓  มีนักเรียนรวม  ๘๒๗  คน  เข้ารับพระราชทานเครื่องเขียน  และมีครูจ านวน  ๔๕  คน  ผู้ปกครอง
จ านวน  ๓๐๐  คน  รวม  ๑,๑๗๒  คน  ได้รับการจัดเลี้ยงพระราชทานฯ 

๒. โรงเรียนบ้านหินแหลม  เปิดสอนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ มีนักเรียน
รวม  ๒๙๐  คน  เข้ารับพระราชทานเครื่องเขียน  และมีครูจ านวน  ๑๗  คน  ผู้ปกครองจ านวน  ๑๐๐  คน  รวม  ๔๐๗  
คน  ได้รับการจัดเลี้ยงพระราชทานฯ 

๓.  โรงเรียนวัดบ้านทวน  เปิดสอนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  มีนักเรียน
รวม  ๒๕๐  คน  เข้ารับพระราชทานเครื่องเขียน  และมีครูจ านวน  ๑๐  คน  ผู้ปกครองจ านวน  ๒๕๐  คน  รวม  ๕๑๐  
คน  ได้รับการจัดเลี้ยงพระราชทานฯ 

๔.  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้  เปิดสอนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  มีนักเรียน
รวม  ๗๒  คน  เข้ารับพระราชทานเครื่องเขียน  และมีครูจ านวน  ๕  คน  ผู้ปกครองจ านวน  ๕๐  คน  รวม  ๑๒๗  คน  
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ได้รับการจัดเลี้ยงพระราชทานฯ 
โดยมีผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องเขียนและรับพระราชทานเลี้ยงอาหาร รวม 4 โรงเรียน จ านวนทั้งสิ้น  

๒,๒๑๖  คน 
 
 

จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.4  เรื่อง  การจัดกิจกรรมตามโครงการ “ศธ ปลูกป่าร่วมใจท าดีเพื่อพ่อ” 
 

 

กระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้มีการจัดโครงการ  “ศธ ปลูกป่าร่วมใจท าดีเพื่อพ่อ” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษา และนักเรียนได้ศึกษา
เรียนรู้แนวพระราชด าริด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้พร้อมกันทั่วประเทศ โดยส่วนภูมิภาคก าหนดให้จัด
กิจกรรมในพ้ืนที่ทุกจังหวัด ๆ ละ ประมาณ 13,265 ต้น ก าหนดปลูกในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 ซึ่งมอบหมายให้
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการประสานขอรับพันธุ์กล้าไม้เพ่ือน าไปปลูกภายในพ้ืนที่ของ
หน่วยงาน และสถานศึกษา หรือพ้ืนที่ที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เมื่อด าเนินการแล้วรายงานผลการเจริญเติบโตของต้นไม้
ภายหลังจากปลูกแล้ว 2-3 เดือน ให้ทราบ 
 

เพ่ือให้การจัดกิจกรรมตามโครงการ “ศธ ปลูกป่าร่วมใจท าดีเพื่อพ่อ”ในส่วนภูมิภาคเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีจึงด าเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการ “ศธ ปลูกป่าร่วมใจท าดีเพ่ือพ่อ”ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณสวนป่าภูมิรักษ์โรงเรียนดรุณา
กาญจนบุรี โดยเชิญหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด คณะครู นักเรียน นักศึกษา ประชาชน เข้าร่วมงาน ซึ่งมี นายรณชัย      
จิตรวิเศษ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน และขอความร่วมมือหน่วยงานหรือสถานศึกษา
ด าเนินการ ดังนี้ 

1.จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 พร้อมส่วนกลาง โดยปลูกภายในพ้ืนที่ของ
หน่วยงาน สถาบันและสถานศึกษา หรือพ้ืนที่ที่เหมาะสม และสามารถติดต่อรับกล้าไม้ที่ สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัด
กาญจนบุรี ต าบลม่วงชุม  อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

2.ร่วมกันดูแล บ ารุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกให้เจริญงอกงาม แล้วร่วมใจท าดีเพ่ือพ่อ เพ่ือร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชพระปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9  ต่อไป  
 

จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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3.5  เรื่อง  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในระยะเวลา ๑ ปี  ครั้งท่ี ๑ 

 

ตามที่ ก.ค.ศ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ก่อนแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยก าหนดให้ผู้ที่ผ่านการ
คัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ให้มีการพัฒนาสมรรถนะผู้อ านวยการสถานศึกษา 
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง และต้องผ่านการอบรมตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  จึงจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  และในช่วงที่ปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งที่สถานศึกษา เป็นระยะเวลา 1 ปี  ให้
มีคณะกรรมการ 2 คณะ คณะที่ 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา หรือพ่ีเลี้ยงให้ค าปรึกษาแนะน า และช่วยเหลือในการ
ปฏิบัติงานทุกด้าน  และคณะที่ 2 คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัด คะแนนการประเมิน และ
วิธีการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน  จ านวน 2 ครั้ง  โดยครั้งแรกประเมินเมื่อปฏิบัติงานครบ 6 เดือนแรก  และ
ประเมินครั้งที่ 2  เมื่อปฏิบัติงานครบ 6 เดือนหลัง   หากไม่ผ่านการประเมินไม่สามารถบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษาได้ 

 

ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ของ
จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 4 ชุด ๆ ละ 3 คน เพ่ือประเมินสัมฤทธิผลผู้อ านวยการสถานศึกษา  ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
คะแนนการประเมินและวิธีการประเมินสัมฤทธิผล  โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้จัดประชุมชี้แจง       
แนวทางการประเมินสัมฤทธิผล เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เขต 2 เขต 3 และ
เขต 4  รายงานผลการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน  2  รอบ ดังนี้ 

รอบที่ 1  ส่งผลการประเมินผู้อ านวยการสถานศึกษา ในรอบ 6 เดือน ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ครั้งที่ 1    ภายในวันที่ 30  มิถุนายน 2560 

รอบที่ 2  ส่งผลการประเมินผู้อ านวยการสถานศึกษา ในรอบ 12 เดือน ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ครั้งที่ 2   ภายในวันที่  29 ธันวาคม  2560 

 

การนี้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เขต 2 เขต 3 และเขต 4  ได้ส่งผลการ
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดทราบผลการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาในระยะเวลา ๑ ปี ครั้งที่ ๑ (๖ เดือนแรก)  ปรากฏรายละเอียด ดังนี้ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ – สกุล 
สถานศึกษา 

ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง 
สังกัด 

ผลการประเมินครั้งที่ ๑ 
(๖ เดือนแรก) 

 
หมาย
เหตุ ผ่าน ไม่ผ่าน/

ปรับปรุง 
1 ว่าท่ี ร.ต.หญิง ชุติกาญจน์  เจรญิสุข บ้านท่าโป่ง สพป.กจ. 1    
2 นายชัชวาล  โล่ห์สุวรรณ พัฒน์พงศ ์ สพป.กจ. 1    
3 นางสุพัตรา  คชสาร บ้านท่ามะไฟ สพป.กจ. 1    
4 นายศิตณศักดิ์  สงิขรรักษ์ วัดถ้ าอ่างหิน สพป.กจ. 1    
5 น.ส.นิภัทรา   สังข์มณ ี บ้านทุ่งยาว สพป.กจ. 1    
6 นายทรงฤทธิ์   สุริยงค ์ บ้านหม่องกระแทะ สพป.กจ. 1    
7 นายชาติกุลพล   สมยาภักด ี บ้านสามหลงั สพป.กจ. 1    
8 ว่าที่ร้อยโทบุรนิทร์   จงถวิล บ้านดอนสระ สพป.กจ. 2    
9 นางเกณิกา   ชยัวัฒน ์ บ้านห้วยดว้น สพป.กจ. 2    

10 น.ส.รจนา   วรรณะ วัดนาพระยา สพป.กจ. 2    
11 น.ส.สุขหทัย   โพธิ์สวรรค์ บ้านไพรงาม สพป.กจ. 2    
12 นายลิขิต   โคกแก้ว บ้านหนองเจริญสุข สพป.กจ. 2    
13 นายบรรเจิตต์   วงษ์วรรณ์ บ้านอ่างหิน สพป.กจ. 2    
14 ว่าที่ร้อยตรีสุริยัน   จนัทรา บ้านนาใหม ่ สพป.กจ. 2    
15 นายอานนท์   เกียรติสาร บ้านวังกระแจะ สพป.กจ. 3    
16 นายวชัระ   สถิตพงศ์พพิัฒน ์ บ้านแก่งประลอม สพป.กจ. 3    
17 นายสวุินัย   พลีเพื่อชาต ิ บ้านป่าไมส้ะพานลาว สพป.กจ. 3    
๑8 นายสมพงษ์ น้อยพันธ ์ วัดหนองไม้เอ้ือย สพป.กจ. ๔    
19 นางสมคิด สุวรรณรัฐ   บ้านช่องกลิ้งช่องกรด สพป.กจ. ๔    
20 น.ส.จิดาภา  ใจห่อ บ้านพรหมณี สพป.กจ. ๔    
21 น.ส.จริยา ไชยศรีมาลย์   บ้านหนองหวาย   สพป.กจ. ๔    
22 นายวงศ์กร ลบับัวงาม   บ้านเขามสุ ิ สพป.กจ. ๔    
23 นายศิลป์พิสทุธิ์  พันชะวะนัด บ้านน้ าโจน สพป.กจ. ๔    
24 น.ส.ฐานิตา อินทรกุล   บ้านพยอมงาม สพป.กจ. ๔    
25 นายอดิศักดิ์ ปริยาปัญจางค ์ บ้านเขาแดง สพป.กจ. ๔    
26 น.ส.ฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร บ้านพุบอน สพป.กจ. ๔    
27 นายวฑิูรย์  แก้วใหญ่   บ้านหนองกะหนาก สพป.กจ. ๔    

 
 

จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
3.6  เรื่อง  การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  
จากมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 

2560 อนุมัติให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ด าเนินการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 28 เมษายน 2560 ต าแหน่งครูผู้ช่วย มารายงานตัวเพ่ือเข้ารับการบรรจุและ
แต่งตั้ง รายละเอียดดังนี้ 
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สรุปการใช้บัญชีการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคล 
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา  ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

ครั้งท่ี 1 ปี พ.ศ.2560 
สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี

ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี ลงวันที่  28  เมษายน  2560 
 
ที ่

 
กลุ่มวชิาเอก 

 
ขึ้นบัญชี 
(ราย) 

ต าแหน่ง
ว่างบรรจุ
ครั้งแรก 

รอบท่ี 1 (ราย) 
บรรจุวันที่ 4 พฤษภาคม 2560  

รอบท่ี 2 (ราย) 
บรรจุวันที่ 12 มิถุนายน 2560  

 
บรรจ ุ

รอบท่ี 3 

 
คงเหลือ  

จ านวน (ราย) 

 
หมายเหตุ 

เรียกบรรจ ุ สละสิทธิ ์ คงเหลือ
ต าแหน่งว่าง 

เรียกบรรจ ุ สละสิทธิ ์ คงเหลือ
ต าแหน่งว่าง 

1 ภาษาไทย 36 46 36 1 11 - - - - - หมดบัญชี 
2 คณิตศาสตร์ 78 32 32 1 1 7 1 1 36 3  
3 ภาษาอังกฤษ 62 43 43 1 1 5 - - 20 19  
4 ภาษาจีน 6 8 6 1 3 - - - - - หมดบัญชี 
5 ภาษาญี่ปุ่น 1 2 1 - 1 - - - - - หมดบัญชี 
6 วิทยาศาสตร์ 140 11 11 - - 2 - - 20 107  
7 ฟิสิกส์ 9 4 4 - - - - - 1 4  
8 เคมี 12 1 1 - - - - - 2 9  
9 สังคมศึกษา 65 9 9 - - 1 - - 16 39  

10 ดนตรีไทย 1 1 1 - - - - - - - หมดบัญชี 
11 ดนตรีสากล 5 5 5 - - - - - - - หมดบัญชี 
12 ศิลปศึกษา 7 8 7 - 1 - - - - - หมดบัญชี 
13 นาฏศิลป์ 3 5 3 - 2 - - - - - หมดบัญชี 
14 เกษตรกรรม 12 5 5 1 1 2 1 1 2 3  
15 ประถมศึกษา 13 11 11 1 1 2 - - - - หมดบัญชี 
16 การศึกษาปฐมวัย 18 19 18 - 1 - - - - - หมดบัญชี 
17 จิตวิทยาและการแนะแนว 3 4 3 - 1 - - - - - หมดบัญชี 
18 บรรณารักษ์ 2 4 2 - 2 - - - - - หมดบัญชี 
19 การบัญชี 21 1 1 - - 2 - - - 18  
20 อุตสาหกรรมศิลป์ 

(ช่างก่อสร้าง) 
6 2 2 - - 3 - - 1 - หมดบัญชี 

รวม 500 226 206 6 31 24 2 7 99 202  
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สรุปการใช้บัญชีการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคล 
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา  ต าแหน่งครูผู้ช่วยครั้งท่ี 1 ปี พ.ศ.2559 

สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี
ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี ลงวันที่  27กันยายน  2559 

 
ที ่

 
กลุ่มวชิาเอก 

 
ขึ้นบัญชี 
(ราย) 

 
ต าแหน่ง
ว่างบรรจุ
ครั้งแรก 

รอบท่ี 1 (ราย) 
บรรจุวันท่ี 7 ตุลาคม 2559 

รอบท่ี 2 (ราย) 
บรรจุวันท่ี 6 ธันวาคม 2559 

รอบท่ี 3 (ราย) 
บรรจุวันท่ี 15 มีนาคม 2560  

รอบท่ี 4 (ราย) 
บรรจุวันท่ี 12 มิถุนายน 2560 

คงเหลือ  
จ านวน 
(ราย) 

 
 

หมายเหต ุ
เรียก
บรรจุ 

สละสิทธิ์ คงเหลือ
ต าแหน่ง

ว่าง 

เรียก
บรรจุ 

สละ
สิทธิ์ 

คงเหลือ
ต าแหน่ง

ว่าง 

เรียก
บรรจุ 

สละ
สิทธิ์ 

คงเหลือ
ต าแหน่ง

ว่าง 

เรียก
บรรจุ 

สละ
สิทธิ์ 

คงเหลือ
ต าแหน่ง

ว่าง 

1 ภาษาไทย 15 7 7 1 1 8 - - - - - - - - - หมดบัญชี 

2 คณิตศาสตร์ 27 2 2 - - 25 - - - - - - - - - หมดบัญชี 

3 ภาษาอังกฤษ 37 21 21 1 1 16 - - - - - - - - - หมดบัญชี 

4 วิทยาศาสตร์ 30 3 3 - - 27 - - - - - - - - - หมดบัญชี 

5 ฟิสิกส์ 7 5 5 - - 2 - - - - - - - - - หมดบัญชี 

6 สังคมศึกษา 30 4 4 1 1 20 - - 6 - - - - - - หมดบัญชี 

7 คอมพิวเตอร์ 46 4 4 - - 10 - - 12 - - 3 - - 17  

8 ดนตรีไทย 2 3 2 - - - - - - - - - - - - หมดบัญชี 

9 ดนตรีสากล - 3 - - - - - - - - - - - - - หมดบัญชี 

10 นาฏศิลป์ 2 3 2 - - - - - - - - - - - - หมดบัญชี 

11 ศิลปศึกษา 1 3 1 - - - - - - - - - - - - หมดบัญชี 

12 เกษตรกรรม 11 3 3 - - 4 - - 4 - -     หมดบัญชี 

13 อุตสาหกรรมศิลป์ 
(ช่างก่อสร้าง) 

- 1 - - - - - - - - - - - - - หมดบัญชี 

14 บรรณารักษ์ 1 1 1 - - - - - - - - - - - - หมดบัญชี 

15 คหกรรมศาสตร์ - 1 - - - - - - - - - - - - - หมดบัญชี 

16 จิตวิทยาและการ
แนะแนว 

- 1 - - - - - - - - - - - - - หมดบัญชี 

17 การศึกษาปฐมวัย 8 3 3 - - 5 - - - - - - - - - หมดบัญชี 
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ที ่

 
กลุ่มวชิาเอก 

 
ขึ้นบัญชี 
(ราย) 

 
ต าแหน่ง
ว่างบรรจุ
ครั้งแรก 

รอบท่ี 1 (ราย) 
บรรจุวันท่ี 7 ตุลาคม 2559 

รอบท่ี 2 (ราย) 
บรรจุวันท่ี 6 ธันวาคม 2559 

รอบท่ี 3 (ราย) 
บรรจุวันท่ี 15 มีนาคม 2560  

รอบท่ี 4 (ราย) 
บรรจุวันท่ี 12 มิถุนายน 2560 

คงเหลือ  
จ านวน 
(ราย) 

 
 

หมายเหต ุ
เรียก
บรรจุ 

สละสิทธิ์ คงเหลือ
ต าแหน่ง

ว่าง 

เรียก
บรรจุ 

สละ
สิทธิ์ 

คงเหลือ
ต าแหน่ง

ว่าง 

เรียก
บรรจุ 

สละ
สิทธิ์ 

คงเหลือ
ต าแหน่ง

ว่าง 

เรียก
บรรจุ 

สละ
สิทธิ์ 

คงเหลือ
ต าแหน่ง

ว่าง 

18 การประถมศึกษา 3 1 1 - - 2 - - - - - - - - - หมดบัญชี 

19 ภาษาญี่ปุ่น 1 2 1 - - - - - - - - - - - - หมดบัญชี 

20 ภาษาจีน - 2 - - - - - - - - - - - - - หมดบัญชี 

รวม 221 73 60 3 3 119 - - 22 - - 3 - - - หมดบัญชี 

 
สรุปการน ารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหน่ึงไปขึ้นเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี
ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 

 
ที ่

 
กลุ่มวชิาเอก 

ล าดับที่สอบแข่งขันได้ 
ตามประกาศ กศจ. 

ล าดับที่สอบแข่งขันได้ ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4และ

อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

คงเหลือ  
จ านวน (ราย) 

 
หมายเหต ุ

1 คอมพิวเตอร ์ 9-11 9-11 - หมดบัญช ี
2 ภาษาไทย 5-10 5-10 - หมดบัญช ี
3 คณิตศาสตร ์ 4,6-27 4,6-27 - หมดบัญช ี
4 ภาษาอังกฤษ 14 14 - หมดบัญช ี
5 ประถมศึกษา 5-12,14-16 5-12,14-16 - หมดบัญช ี
6 พลศึกษา 1-8 4-6,9,12-14,16 3  
7 วิทยาศาสตร ์ 11-12,20,24-26,28-29 11-12,20,24-26,28-29 - หมดบัญช ี
8 ชีววิทยา 14,19-21,25,30-32 14,19-21,25,30-32 - หมดบัญช ี
9 สังคมศึกษา 42 42 - หมดบัญช ี

10 สุขศึกษา 2-4 2-4 3  
11 เทคโนโลยีทางการศึกษา 4,6,8,10,12,16-17,19,21,24,29,33,34,36, 

39-40,43,48,50-51,55 
4,6,8,10,12,16-17,19,21,24,29,33,34,36, 

39-40,43,48,50-51,55 
19  

12 บริหารธรุกิจ 7,9,17,20,24,25,26 7,9,17,20,24,25,26 7  
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ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ตามกลุ่มวิชาเอก
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 พร้อมทั้งให้ไปรายงานตัวยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 ,เขต 3,เขต 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8ผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวมารายงาน
ตัวและเลือกโรงเรียน จ านวน 25 ราย ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จ านวน 24 ราย (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 3)
  ในการนี้ มีผู้สอบแข่งขันได้กลุ่มวิชาเอกบัญชี ล าดับที่ 3 นางสาวสุนิสา  มุขโต มารายงานตัวและเลือกโรงเรียน 
อนุบาลสังขละบุรี แต่ยังไม่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเนื่องจากผู้สอบแข่งขันได้รายดังกล่าวมีความประสงค์โอนอายุราชการ 
ซึ่งปัจจุบันมีอายุราชการรวม 20 ปี 10 เดือน ซ่ึงอยู่ระหว่างการด าเนินการโอนอายุราชการ ทั้งนี้ มีต าแหน่งว่างคงเหลือ
จากการบรรจุและแต่งตั้งครั้งนี้ จ านวน 9 อัตรา ดังนี้ 
 

ที่ โรงเรียน สังกัด อ าเภอ เลขที่ต าแหน่ง 
มีความต้องการ

วิชาเอก 
1 บ้านดงโคร่ง สพป.กจ.3 ทองผาภูมิ 1084 คณิตศาสตร์ 
2 บ้านห้วยกบ สพป.กจ.3 สังขละบุรี 2961 เกษตรกรรม 
3 บ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม.8 บ่อพลอย 103503 ภาษาจีน 
4 เลาขวัญราษฏร์บ ารุง สพม.8 เลาขวัญ 32116 ภาษาจีน 
5 วิสุทธรังษี สพม.8 ท่าม่วง 16812 ภาษาญี่ปุ่น 
6 เฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี สพม.8 ท่าม่วง 24563 ภาษาฝรั่งเศส 
7 พระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม.8 ท่ามะกา 32766 คหกรรม 
8 อุดมสิทธิศึกษา สพม.8 สังขละบุรี 14235 บรรณารักษ์ 
9 ร่มเกล้า กาญจนบุรี สพม.8 ทองผาภูมิ 110838 ดนตรีสากล 

 
 

จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ  
 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 

4.1  เรื่อง  การคัดเลือกครูอัตราจ้างโครงการกองทุนการศึกษา ส านักงานเลขาธิการคณะองคมนตรี
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
ครูผู้ช่วย  

 
ค าขอ 

ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์คัดเลือกครูอัตราจ้างโครงการกองทุนการศึกษา 
ส านักงานเลขาธิการคณะองคมนตรี   เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) 
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กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. มาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาไม่สามารถด าเนินการสอบแข่งขันได้
หรือการสอบแข่งขันอาจท าให้ไม่ได้บุคคลต้องตามประสงค์ของทางราชการ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่อาจคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยวิธีอ่ืนได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
  2. มาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   พ.ศ.2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ภายใต้บังคับมาตรา 45 วรรคหนึ่ง มาตรา 50 มาตรา 51 มาตรา 58 มาตรา 64 มาตรา 65 มาตรา 66 
และมาตรา 67 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีอ านาจดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ
และแต่งตั้ง (4) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย ต าแหน่งครู และต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม
มาตรา 38 ค.(2) ในสถานศึกษา ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้มีอ านาจสั่ งบรรจุและแต่งตั้ง โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขต
พ้ืนที่การศึกษา 
  3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ ช่วย 
กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษข้อ 2.2 มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาลโดย
ด าเนินการตามวิธีการ ข้อ 2 คือ ให้ผู้ด าเนินการคัดเลือกประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ ด้วยการ
สัมภาษณ์  
  4. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน ที่  ศธ 04009/ว 3073 ลงวันที่  24         
พฤษภาคม 2560 เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการกองทุนการศึกษาเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
  5. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560ข้อ 13 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครตามมาตรา 53 (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2551 ให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ กศจ. เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
                 6. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การในภูมิภาค ลงวันที่ 7 
เมษายน 2560ข้อ 6 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครตาม
ข้อ 13 ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 รวมถึงการย้าย เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ก่อนที่จะเสนอ กศจ. พิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา หรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จัดท า
ข้อมูลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง และการย้าย ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด เพ่ือใช้ประกอบการบรรจุ แต่งตั้ง และการย้าย 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกต าแหน่ง 

(2) ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เป็นคณะท างานร่วมกันทุกเขตในจังหวัด ตรวจสอบข้อมูลและจัดท ารายละเอียด และน าเสนอการบรรจุ 
แต่งตั้ง และย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกต าแหน่ง ก่อนเสนอ อกศจ. พิจารณาให้ความเห็นต่อ 
กศจ. เพ่ือพิจารณาอนุมัติตามล าดับ 

(3) เมื่อศึกษาธิการจังหวัดออกค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และย้าย ตามมติ กศจ. แล้ว ให้แจ้งส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพ่ือด าเนินการต่อไป 
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รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาผู้รับทุนโครงการกอง
ทุนการศึกษา ส านักงานเลขาธิการคณะองคมนตรี ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นลูกจ้างที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนโครงการกอง
ทุนการศึกษาครบ 2 ปี เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู
ผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 21 
พฤศจิกายน 2557 ข้อ 2.2 กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล โดยด าเนินการตาม
วิธีการ ข้อ 2 คือให้ผู้ด าเนินการคัดเลือกประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ ด้วยการสัมภาษณ์ ซึ่งพิจารณา
จากประวัติส่วนตัว การศึกษา บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา การมีปฏิภาณ เจตคติและอุดมการณ์ จ านวน 6 ราย ดังนี้ 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ ต าแหน่งเลขที่ โรงเรียน วันครบก าหนด 2 ปี 
1 น.ส.ไพสิฐ  ว่องไว 5368 บ้านโป่งหวาย 30 เมษายน 2560 
2 นายสุวัฒชัย  ถิ่นนาสวน 5375 วัดถ้ าองจุ 30 เมษายน 2560 
3 นายภูษิต  วันทอง 5460 วัดถ้ าองจุ 30 เมษายน 2560 
4 น.ส.ฐานิตย์  วิเศษศรีสมบูรณ ์ 5630 ศรีสวสัดิ์พิทยาคม 30 เมษายน 2560 
5 น.ส.จันทนา  คล้ายอินทร ์ 5501 ศรีสวสัดิ์พิทยาคม 30 เมษายน 2560 
6 น.ส.ณัฐธดิา  ม่วงนาครอง 5252 ศรีสวสัดิ์พิทยาคม 30 เมษายน 2560 

 

 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8  ได้สงวนอัตราก าลังของแต่ละโรงเรียนไว้แล้ว เพ่ือเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายการจ้าง ลูกจ้างโครงการ
กองทุนจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์  เห็นสมควรก าหนดปฏิทินให้ส านักงานเขตพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องด าเนินการคัดเลือก
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ แล้วส่งผลการคัดเลือกให้ กศจ.พิจารณาอนุมัติและบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย   การนี้  ได้ผ่านความเห็นชอบของ อกศจ.กาญจนบุรี แล้ว 

3.  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  ได้ตรวจสอบข้อมูลลูกจ้างโครงการกองทุนการศึกษา 
ทั้ง 6 ราย ถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว 
 
 

ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
1.  ขอความเห็นชอบให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ด าเนินการคัดเลือกครูอัตราจ้างโครงการ

กองทุนการศึกษา ส านักงานเลขาธิการคณะองคมนตรีเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

2. ขอความเห็นชอบปฏิทินการด าเนินการคัดเลือกครูอัตราจ้างโครงการกองทุนการศึกษา ส านักงาน
เลขาธิการคณะองคมนตรี เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
 

1) ประกาศรับสมัครคดัเลือก ภายในวันอังคารที ่25 กรกฎาคม 2560 

2) รับสมัครคดัเลือก วันอังคารที่ 1 – วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560(ไม่เว้นวันหยดุราชการ) 

3) ประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธ์ิคัดเลือก ภายในวันท่ี 8 สิงหาคม 2560 

4) สอบคัดเลือก (โดยการสัมภาษณ์) วันท่ี 9 สิงหาคม  2560 

5) ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันท่ี 10 สิงหาคม 2560 

6) บรรจุและแต่งตั้ง วันท่ี  15  สิงหาคม  2560 
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ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาว่าจะให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ด าเนินการคัดเลือกลูกจ้าง

โครงการกองทุนการศึกษา ตามปฏิทินการคัดเลือกหรือไม่ หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 
 

มติที่ประชุม 
อนุมัติตามเสนอ 
 

4.2  เรื่อง  การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ที่ขึ้นบัญชี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 

 

ค าขอ 
 

ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ที่ขึ้นบัญชี        
อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. มาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 14 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1ปี 
พ.ศ. 2559 สังกัด สพฐ. 

3. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2559 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การขับเคลื่อน         
การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1.  ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ขอใช้อัตราว่างของโรงเรียน           

บ้านหนองสาหร่าย ต าแหน่งเลขที่ 290 และต าแหน่งว่างของโรงเรียนบ้านหนองรี ต าแหน่งเลขท่ี 2173 จ านวน 2 อัตรา 
เพ่ือใช้บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้วิชาเอกพลศึกษา ตามที่โรงเรียนต้องการจากบัญชี อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพ่ือบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วยสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 สพป.กาญจนบุรี 
เขต 4 ได้บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ดังนี้ 

2. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้ตรวจสอบข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วนแล้ว 

ที ่ กลุ่มวชิา ขึ้นบัญชี (อัตรา) เรียกบรรจุครั้งสุดท้าย ถึงล าดับที ่ คงเหลือขึ้นบัญชี    (อัตรา) หมายเหตุ 
1 ภาษาไทย 10 10 0  
2 คณิตศาสตร ์ 27 27 0  
3 ภาษาอังกฤษ 14 14 0  
4 พลศึกษา 14 5 9  
5 ประถมศึกษา 16 16 0  

รวม(อัตรา) 81 72 9  

 

ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
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1. ขออนุมัติน าต าแหน่งว่างครู โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ต าแหน่งเลขที่ 290และต าแหน่งว่างครู 
โรงเรียนบ้านหนองรี ต าแหน่งเลขที่ 2173 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จ านวน 2 
อัตรา เพ่ือด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้วิชาเอกพลศึกษา ตามที่โรงเรียนต้องการ หากล าดับที่ 6 – 7 ได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้งแล้วขออนุมัติด าเนินการเรียกล าดับถัดไป 

2. ขออนุมัตปิรับปรุงต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครู เป็นต าแหน่งครูผู้ช่วย 
3. ขออนุมัติให้ศึกษาธิการจังหวัด โดยความเห็นชอบของ กศจ. สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่มี

คุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานต าแหน่ง  
 
 

ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาว่า จะให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ด าเนินการ

ใช้อัตราว่างของโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ต าแหน่งเลขท่ี 290 และต าแหน่งว่างของโรงเรียนบ้านหนองรี ต าแหน่งเลขที่ 
2173 เพ่ือใช้บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้วิชาเอกพลศึกษา ตามที่โรงเรียนต้องการจากบัญชี อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน 2 อัตรา โดยผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว
หรือไม่ หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 

 
มติที่ประชุม 

อนุมัติตามเสนอ 
 

 

4.3  เรื่อง  การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 1 – 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) 

 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 

1. มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   พ.ศ.2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ว่าด้วยการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งใด ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ส าหรับต าแหน่งนั้น โดยบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ ในบัญชี            
ผู้สอบแข่งขันได้ 

2. มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ว่าด้วยผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งใด ต้อง
มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานต าแหน่งนั้น ตามมาตรา 42 

3. มาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ภายใต้บังคับมาตรา 45 วรรคหนึ่ง มาตรา 50 มาตรา 51 มาตรา 58 มาตรา 64 มาตรา 65 มาตรา 66 
และมาตรา 67 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีอ านาจดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ
และแต่งตั้ง (4) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย ต าแหน่งครู และต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม
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มาตรา 38 ค.(2) ในสถานศึกษาให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขต
พ้ืนที่การศึกษา 

4. มาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   พ.ศ.2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ว่าด้วยผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา 45 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 50 ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้น แต่ถ้าผู้ใดได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งครูผู้ช่วย ให้ผู้นั้นเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลาสองปีก่อนแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งครู ทั้งนี้ การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

5. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 14 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู
ผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อ 19 ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบ
แข่งขันได้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานต าแหน่ง และให้ออกค าสั่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามรูปแบบที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด พร้อมส่งส าเนาค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ส านักงาน ก.ค.ศ. หน่วยงานละ 1 ชุด ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันออกค าสั่ง 

 6. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 24 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2548 เรื่อง การปรับปรุงการ
ก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ 1 การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งครู ที่ว่างอยู่เป็นต าแหน่ง
ครูผู้ช่วย เพื่อใช้บรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

7. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้
ด ารงต าแหน่งครู ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551  

8. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 3 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2556 เรื่อง กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ ากว่าขั้นต่ าหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2555 ข้อ 1 (4) ได้รับการบรรจุแลแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ขั้นหรืออัตรา
เงินเดือนที่ต่ ากว่าขั้นต่ า หรือสูงกว่าขั้นต่ าของอันดับ เมื่อผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแล้ว ได้รับแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งครู ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 ตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนดและอนุมัติของคณะรัฐมนตรี 

ในกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย เมื่อ
ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับครูผู้ช่วย ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับครู ผู้ช่วย โดยให้ไปอาศัยรับ
เงินเดือนอันดับ คศ.1 ในขั้นหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิม ถ้าไม่มีขั้นหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิมให้ได้รับในขั้นหรืออัตรา
เงินเดือนใกล้เคียงท่ีสูงกว่า 

9. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
น าบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

10. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 ข้อ 13 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครตามมาตรา 53 (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2551 ให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ กศจ. เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

11. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 7 
เมษายน 2560ข้อ 6 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร ตาม
ข้อ 13 ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ



17 
 

กระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 รวมถึงการย้าย เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ก่อนที่จะเสนอ กศจ. พิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา หรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จัดท า
ข้อมูลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง และการย้าย ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด เพ่ือใช้ประกอบการบรรจุ แต่งตั้ง และการย้าย 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกต าแหน่ง 

(2) ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เป็นคณะท างานร่วมกันทุกเขตในจังหวัด ตรวจสอบข้อมูลและจัดท ารายละเอียด และน าเสนอการ
บรรจุ แต่งตั้ง และย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกต าแหน่ง ก่อนเสนอ อกศจ. พิจารณาให้
ความเห็นต่อ กศจ. เพื่อพิจารณาอนุมัติตามล าดับ 

(3) เมื่อศึกษาธิการจังหวัดออกค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และย้าย ตามมติ กศจ. แล้ว ให้แจ้งส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพ่ือด าเนินการต่อไป 

12. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การน ารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ในบัญชีหนึ่ง
ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย ลงวันที่ 6 
กรกฎาคม พ.ศ.2559  

13. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้
สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 ลงวันที่ 27 กันยายน 2559 

14. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี               
ผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 ลงวันที่ 28 เมษายน 2560 

 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ส ารวจความต้องการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ดังนี้ 

 
\ 

ท่ี โรงเรียน/สังกัด อ าเภอ ต าแหน่ง 
เลขท่ี

ต าแหน่ง 
อันดับ ขั้น 

ความต้องการ
วิชาเอก 

บัญชีสอบ 

1 อนุบาลกาญจนบุรี 
สพป.กจ.1 

เมืองฯ ครู 3399 คศ.3 48,540 ภาษาอังกฤษ กศจ.กาญจนบุรี 

2 บ้านห้วยน้ าขาว 
สพป.กจ.1 

เมืองฯ ครู 880 คศ.3 45,290 ภาษาอังกฤษ กศจ.กาญจนบุรี 

3 วัดชุกพี้ 
สพป.กจ.1 

ท่าม่วง ครู 1388 คศ.3 50,290 คณิตศาสตร์ กศจ.กาญจนบุรี 

4 บ้านหนองหญ้าปล้อง 
สพป.กจ.1 

ด่านมะขามเตี้ย ครู 907 คศ.3 48,450 วิทยาศาสตร์ กศจ.กาญจนบุรี 

5 บ้านหนองไผ่ 
สพป.กจ.1 
 

ด่านมะขามเตี้ย ครู 844 คศ.3 52,060 ภาษาอังกฤษ กศจ.กาญจนบุรี 

6 อนุบาลด่านมะขามเตี้ย 
สพป.กจ.1 
 

ด่านมะขามเตี้ย ครู 384 คศ.3 47,660 ภาษาอังกฤษ กศจ.กาญจนบุรี 
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ท่ี โรงเรียน/สังกัด อ าเภอ ต าแหน่ง 
เลขท่ี

ต าแหน่ง 
อันดับ ขั้น 

ความต้องการ
วิชาเอก 

บัญชีสอบ 

7 อนุบาลด่านมะขามเตี้ย 
สพป.กจ.1 

ด่านมะขามเตี้ย ครู 394 คศ.4 63,810 คอมพิวเตอร์ กศจ.กาญจนบุรี 

8 อนุบาลศรีสวัสด์ิ 
สพป.กจ.1 

ศรีสวัสดิ์ ครู 7139 คศ.1 17,490 สังคมศึกษา กศจ.กาญจนบุรี 

9 บ้านทุ่งนา 
สพป.กจ.1 

ศรีสวัสดิ์ ครู 8143 คศ.3 53,080 สังคมศึกษา กศจ.กาญจนบุรี 

10 บ้านหนองเป็ด 
สพป.กจ.1 

ท่าม่วง ครู 1743 คศ.3 43,080 พลศึกษา กศจ.กาญจนบุรี 

11 บ้านหนองเป็ด 
สพป.กจ.1 

ท่าม่วง ครู 1738 คศ.1 22,890 วิทยาศาสตร์ กศจ.กาญจนบุรี 

12 บ้านสามหลัง 
สพป.กจ.1 

ศรีสวัสดิ์ ครู 4721 คผช. 17,310 คอมพิวเตอร์ กศจ.กาญจนบุรี 

13 บ้านทัพพระยา 
สพป.กจ.2 

ห้วยกระเจา ครู 4196 คศ.1 18,690 ภาษาอังกฤษ กศจ.กาญจนบุรี 

14 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
สพป.กจ.2 

ท่ามะกา ครู 2313 คศ.3 57,500 ภาษาอังกฤษ กศจ.กาญจนบุรี 

15 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
สพป.กจ.2 

ท่ามะกา ครู 2287 คศ.3 41,580 คณิตศาสตร์ กศจ.กาญจนบุรี 

16 บ้านรางกระต่าย 
"พิริยะประชาวิทยาคาร" 
สพป.กจ.2 

ท่ามะกา ครู 2098 คศ.4 57,330 คณิตศาสตร์ กศจ.กาญจนบุรี 

17 วัดเขาตะพั้น 
สพป.กจ.2 

ท่ามะกา ครู 2268 คศ.2 46,760 คณิตศาสตร์ กศจ.กาญจนบุรี 

18 วัดพระแท่นดงรัง 
สพป.กจ.2 

ท่ามะกา ครู 2730 คศ.4 62,760 คณิตศาสตร์ กศจ.กาญจนบุรี 

19 บ้านดอนรัก 
สพป.กจ.2 

ท่ามะกา ครู 2719 คศ.3 36,480 คณิตศาสตร์ กศจ.กาญจนบุรี 

20 บ้านจันทร์ลาดวิทยา 
สพป.กจ.2 

ท่ามะกา ครู 2625 คศ.3 53,080 คณิตศาสตร์ กศจ.กาญจนบุรี 

21 วัดหนองไม้แก่น 
สพป.กจ.2 

ท่ามะกา ครู 3687 คศ.1 22,450 คณิตศาสตร์ กศจ.กาญจนบุรี 

22 วัดดอนเจดีย์ 
สพป.กจ.2 

พนมทวน คผช. 3747 คผช. 16,190 คณิตศาสตร์ กศจ.กาญจนบุรี 

23 บ้านเขากรวด 
สพป.กจ.2 

ห้วยกระเจา ครู 4059 คศ.2 47,660 คณิตศาสตร์ กศจ.กาญจนบุรี 

24 บ้านอ่างหิน 
สพป.กจ.2 

ห้วยกระเจา ครู 4892 คศ.3 43,800 คณิตศาสตร์ กศจ.กาญจนบรุี 

25 บ้านนาใหม่ 
สพป.กจ.2 

ห้วยกระเจา ครู 3985 คศ.3 40,100 คณิตศาสตร์ กศจ.กาญจนบุรี 

26 วัดเขาสะพายแร้ง 
สพป.กจ.2 

ท่ามะกา ครู 3296 คศ.3 51,170 วิทยาศาสตร์ กศจ.กาญจนบุรี 

27 วัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" 
สพป.กจ.2 

ท่ามะกา ครู 2452 คศ.3 46,760 วิทยาศาสตร์ กศจ.กาญจนบุรี 

28 อนุบาลไทรโยค 
สพป.กจ.3 

ไทรโยค ครู 6203 คศ.3 54,690 ภาษาอังกฤษ กศจ.กาญจนบุรี 
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ท่ี โรงเรียน/สังกัด อ าเภอ ต าแหน่ง 
เลขท่ี

ต าแหน่ง 
อันดับ ขั้น 

ความต้องการ
วิชาเอก 

บัญชีสอบ 

29 บ้านสารวัตร 
สพป.กจ.3 

ไทรโยค คผช. 2790 คผช. 16,920 คณิตศาสตร์ กศจ.กาญจนบุรี 

30 บ้านเขาช้าง 
สพป.กจ.3 

ไทรโยค ครู 2788 คศ.2 46,760 วิทยาศาสตร์ กศจ.กาญจนบุรี 

31 บ้านวังสิงห์ 
สพป.กจ.3 

ไทรโยค ครู 2743 คศ.4 56,450 คณิตศาสตร์ กศจ.กาญจนบุรี 

32 บ้านวังสิงห์ 
สพป.กจ.3 

ไทรโยค ครู 2747 คศ.3 48,540 พลศึกษา กศจ.กาญจนบุรี 

33 บ้านทุ่งเรือโกลน 
สพป.กจ.3 

ไทรโยค ครู 2823 คศ.3 37,900 ภาษาอังกฤษ กศจ.กาญจนบุรี 

34 บ้านบ้องตี้ 
สพป.กจ.3 

ไทรโยค ครู 2815 คศ.3 54,820 เทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

กศจ.กาญจนบุรี 

35 บ้านบ้องตี้ 
สพป.กจ.3 

ไทรโยค ครู 7915 คศ.3 56,610 วิทยาศาสตร์ กศจ.กาญจนบุรี 

36 บ้านหนองขอน 
สพป.กจ.3 

ไทรโยค ครู 2787 คศ.3 43,800 คณิตศาสตร์ กศจ.กาญจนบุรี 

37 บ้านหนองขอน 
สพป.กจ.3 

ไทรโยค คผช. 2929 คศ.4 63,810 คอมพิวเตอร์ กศจ.กาญจนบุรี 

38 บ้านท่าทุ่งนา 
สพป.กจ.3 

ไทรโยค คผช. 2982 คศ.3 46,040 วิทยาศาสตร์ กศจ.กาญจนบุรี 

39 บ้านแก่งจอ 
สพป.กจ.3 

ไทรโยค ครู 2988 คศ.3 53,080 ภาษาอังกฤษ กศจ.กาญจนบุรี 

40 บ้านแก่งจอ 
สพป.กจ.3 

ไทรโยค ครู 1438 คศ.1 18,690 วิทยาศาสตร์ กศจ.กาญจนบุรี 

41 อนุบาลทองผาภูมิ 
สพป.กจ.3 

ทองผาภูมิ ครู 725 คศ.3 51,170 คอมพิวเตอร์ กศจ.กาญจนบุรี 

42 บ้านเสาหงส์ 
สพป.กจ.3 

ทองผาภูมิ ครู 5214 คศ.4 61,110 คอมพิวเตอร์ กศจ.กาญจนบุรี 

43 บ้านเสาหงส์ 
สพป.กจ.3 

ทองผาภูมิ คผช. 537 คผช. 16,190 คณิตศาสตร์ กศจ.กาญจนบุรี 

44 บ้านป่าไม้สะพานลาว 
สพป.กจ.3 

ทองผาภูมิ ครู 3574 คศ.3 43,800 วิทยาศาสตร์ กศจ.กาญจนบุรี 

45 บ้านหินดาด 
สพป.กจ.3 

ทองผาภูมิ ครู 2518 คศ.3 43,080 คณิตศาสตร์ กศจ.กาญจนบุรี 

46 บ้านนามกุย 
สพป.กจ.3 

ทองผาภูมิ ครู 1024 คศ.4 61,110 วิทยาศาสตร์ กศจ.กาญจนบุรี 

47 บ้านนามกุย 
สพป.กจ.3 

ทองผาภูมิ คผช. 7802 คศ.3 53,950 คณิตศาสตร์ กศจ.กาญจนบุรี 

48 บ้านประจ าไม้ 
สพป.กจ.3 

ทองผาภูมิ ครู 5580 คศ.2 23,940 วิทยาศาสตร์ กศจ.กาญจนบุรี 

49 บ้านปากล าปิล็อก 
สพป.กจ.3 

ทองผาภูมิ คผช. 1935 คศ.4 62,760 วิทยาศาสตร์ กศจ.กาญจนบุรี 

50 บ้านไร่ป้า 
สพป.กจ.3 
 

ทองผาภูมิ คผช. 1092 คศ.4 56,450 สังคมศึกษา กศจ.กาญจนบุรี 
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ท่ี โรงเรียน/สังกัด อ าเภอ ต าแหน่ง 
เลขท่ี
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อันดับ ขั้น 

ความต้องการ
วิชาเอก 

บัญชีสอบ 

51 บ้านเกริงกระเวีย 
สพป.กจ.3 

ทองผาภูมิ ครู 1697 คศ.4 69,040 วิทยาศาสตร์ กศจ.กาญจนบุรี 

52 บ้านทุ่งเสือโทน 
สพป.กจ.3 

ทองผาภูมิ ครู 976 คศ.3 58,390 คอมพิวเตอร์ กศจ.กาญจนบุรี 

53 
 

บ้านเหมืองสองท่อ 
สพป.กจ.3 

ทองผาภูมิ คผช. 1076 คศ.1 19,100 วิทยาศาสตร์ กศจ.กาญจนบุรี 

54 อนุบาลสังขละบุรี 
สพป.กจ.3 

สังขละบุรี ครู  
4887 

คศ.4 58,260 พลศึกษา กศจ.กาญจนบุรี 

55 อนุบาลสังขละบุรี 
สพป.กจ.3 

สังขละบุรี ครู 4848 คศ.2 41,620 ภาษาอังกฤษ กศจ.กาญจนบุรี 

56 อนุบาลสังขละบุรี 
สพป.กจ.3 

สังขละบุรี ครู 588 คศ.3 33,140 ภาษาอังกฤษ กศจ.กาญจนบุรี 

57 อนุบาลสังขละบุรี 
สพป.กจ.3 

สังขละบุรี คผช. 5196 คศ.3 51,170 สังคมศึกษา กศจ.กาญจนบุรี 

58 อนุบาลสังขละบุรี 
สพป.กจ.3 

สังขละบุรี คผช. 5352 คศ.2 35,050 คอมพิวเตอร์ กศจ.กาญจนบุรี 

59 อนุบาลสังขละบุรี 
สพป.กจ.3 

สังขละบุรี คผช. 37568 คศ.3 47,660 วิทยาศาสตร์ กศจ.กาญจนบุรี 

60 อนุบาลสังขละบุรี 
สพป.กจ.3 

สังขละบุรี คผช. 36693 คศ.3 57,500 วิทยาศาสตร์ กศจ.กาญจนบุรี 

61 อนุบาลสังขละบุรี 
สพป.กจ.3 

สังขละบุรี คผช. 36748 คศ.3 52,940 คณิตศาสตร์ กศจ.กาญจนบุรี 

62 อนุบาลสังขละบุรี 
สพป.กจ.3 

สังขละบุรี คผช. 36786 คศ.3 47,660 คณิตศาสตร์ กศจ.กาญจนบุรี 

63 บ้านห้วยมาลัย 
สพป.กจ.3 

สังขละบุรี ครู 4442 คศ.3 36,480 เกษตรกรรม กศจ.กาญจนบุรี 

64 บ้านห้วยกบ 
สพป.กจ.3 

สังขละบุรี คผช. 2898 คศ.3 53,950 คอมพิวเตอร์ กศจ.กาญจนบุรี 

65 วัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพท่ี 9) 
สพป.กจ.4 

บ่อพลอย คผช. 431 คศ.3 44,560 คอมพิวเตอร์ กศจ.กาญจนบุรี 

66 บ้านหนองรี 
สพป.กจ.4 

บ่อพลอย ครู 3288 คศ.3 51,170 สังคมศึกษา กศจ.กาญจนบุรี 

67 บ้านหนองรี 
สพป.กจ.4 

บ่อพลอย ครู 1286 คศ.3 44,560 คอมพิวเตอร์ กศจ.กาญจนบุรี 

68 บ้านหนองเตียน 
สพป.กจ.4 

บ่อพลอย คผช. 4571 คศ.4 56,450 ภาษาอังกฤษ กศจ.กาญจนบุรี 

69 บ้านเสาหงส์ 
สพป.กจ.4 

บ่อพลอย ครู 3202 คศ.1 21,150 คณิตศาสตร์ กศจ.กาญจนบุรี 

70 บ้านวังด้ง 
สพป.กจ.4 

บ่อพลอย ครู 3107 คศ.3 43,080 สังคมศึกษา กศจ.กาญจนบุรี 

71 บ้านวังด้ง 
สพป.กจ.4 

บ่อพลอย ครู 2818 คศ.2 28,050 ภาษาอังกฤษ กศจ.กาญจนบุรี 

72 ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านล าเหย) 
สพป.กจ.4 
 

บ่อพลอย ครู 5157 คศ.4 61,110 สังคมศึกษา กศจ.กาญจนบุรี 
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ท่ี โรงเรียน/สังกัด อ าเภอ ต าแหน่ง 
เลขท่ี
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อันดับ ขั้น 

ความต้องการ
วิชาเอก 

บัญชีสอบ 

73 บ้านห้วยหวาย 
สพป.กจ.4 

หนองปรือ ครู 3320 คศ.3 34,310 วิทยาศาสตร์ กศจ.กาญจนบุรี 

74 บ้านเขาแหลม 
สพป.กจ.4 

หนองปรือ ครู 95 คศ.1 18,690 วิทยาศาสตร์ กศจ.กาญจนบุรี 

75 บ้านหนองขอน 
สพป.กจ.4 

หนองปรือ คผช. 3493 คผช. 17,910 คณิตศาสตร์ กศจ.กาญจนบุรี 

76 บ้านทุ่งโป่ง 
สพป.กจ.4 

หนองปรือ ครู 3520 คศ.3 34,310 สังคมศึกษา กศจ.กาญจนบรุี 

77 บ้านเขาหินตั้ง 
สพป.กจ.4 

หนองปรือ ครู 3554 คศ.1 20,740 คณิตศาสตร์ กศจ.กาญจนบุรี 

78 บ้านเขาหินตั้ง 
สพป.กจ.4 

หนองปรือ ครู 2134 คศ.2 28,590 สังคมศึกษา กศจ.กาญจนบุรี 

79 บ้านหนองขอนเทพพนม 
สพป.กจ.4 

หนองปรือ ครู 1958 คศ.3 47,660 ภาษาอังกฤษ กศจ.กาญจนบุรี 

80 อนุบาลหนองปรือ 
สพป.กจ.4 

หนองปรือ ครู 2249 คศ.3 51,170 คณิตศาสตร์ กศจ.กาญจนบุรี 

81 อนุบาลหนองปรือ 
สพป.กจ.4 

หนองปรือ ครู 2357 คศ.3 49,420 คณิตศาสตร์ กศจ.กาญจนบุรี 

82 บ้านหนองตาเดช 
สพป.กจ.4 

หนองปรือ ครู 436 คศ.3 44,560 คณิตศาสตร์ กศจ.กาญจนบุรี 

83 บ้านหนองใหญ่ 
สพป.กจ.4 

หนองปรือ ครู 3543 คศ.4(3) 65,100 สังคมศึกษา กศจ.กาญจนบุรี 

84 วัดใหม่ภูมิเจริญ 
สพป.กจ.4 

เลาขวัญ ครู 3841 คศ.3 43,800 ภาษาอังกฤษ กศจ.กาญจนบุรี 

85 บ้านหนองมะสัง 
สพป.กจ.4 

เลาขวัญ ครู 3091 คศ.2 26,450 สังคมศึกษา กศจ.กาญจนบุรี 

86 บ้านหนองเค็ด 
สพป.กจ.4 

เลาขวัญ ครู 6499 คศ.1 25,240 ภาษาอังกฤษ กศจ.กาญจนบุรี 

87 บ้านหนองเค็ด 
สพป.กจ.4 

เลาขวัญ ครู 4557 คศ.3 52,940 คณิตศาสตร์ กศจ.กาญจนบุรี 

88 บ้านหนองจั่น 
สพป.กจ.4 

เลาขวัญ ครู 1901 คศ.1 22,000 คณิตศาสตร์ กศจ.กาญจนบุรี 

89 บ้านหนองประดู่ 
สพป.กจ.4 

เลาขวญั ครู 2211 คศ.4 60,150 วิทยาศาสตร์ กศจ.กาญจนบุรี 

90 ราษฎร์บ ารุงธรรม 
สพป.กจ.4 

เลาขวัญ ครู 2203 คศ.3 45,290 วิทยาศาสตร์ กศจ.กาญจนบุรี 

91 ราษฎร์บ ารุงธรรม 
สพป.กจ.4 

เลาขวัญ ครู 2240 คศ.3 46,040 ภาษาอังกฤษ กศจ.กาญจนบุรี 

92 ราษฎร์บ ารุงธรรม 
สพป.กจ.4 

เลาขวัญ ครู 4392 คศ.3 50,290 สังคมศึกษา กศจ.กาญจนบุรี 

93 บ้านหนองนกแก้ว 
สพป.กจ.4 

เลาขวัญ ครู 4232 คศ.2 27,500 สังคมศึกษา กศจ.กาญจนบุรี 

94 บ้านหนองใหญ่ 
สพป.กจ.4 
 

เลาขวัญ ครู 4641 คศ.3 52,060 สังคมศึกษา กศจ.กาญจนบุรี 
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บัญชีสอบ 

95 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 
สพม.8 

ไทรโยค ครู 25544 คศ.3 45,290 คณิตศาสตร์ กศจ.กาญจนบุรี 

96 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 
สพม.8 

ไทรโยค ครู 33323 คศ.4 61,110 คณิตศาสตร์ กศจ.กาญจนบุรี 

97 อุดมสิทธิศึกษา 
สพม.8 

สังขละบุรี คผช. 20655 คผช. 16,920 ภาษาไทย อยู่ระหว่าง
ประสานงาน 

98 อุดมสิทธิศึกษา 
สพม.8 

สังขละบุรี คผช. 9081 คผช. 16,920 ภาษาอังกฤษ กศจ.กาญจนบุรี 

99 อุดมสิทธิศึกษา 
สพม.8 

สังขละบุรี คผช. 224 คผช. 17,910 อุตสาหกรรมศิลป์ 
(ช่างก่อสร้าง) 

กศจ.กาญจนบุรี 

100 อุดมสิทธิศึกษา 
สพม.8 

สังขละบุรี คผช. 19303 คผช. 16,920 สังคมศึกษา กศจ.กาญจนบุรี 

101 อุดมสิทธิศึกษา 
สพม.8 

สังขละบุรี ครู 129845 คศ.4 61,110 บรรณารักษ์ อยู่ระหว่าง
ประสานงาน 

102 อุดมสิทธิศึกษา 
สพม.8 

สังขละบุรี ครู 32242 คศ.1 21,150 เกษตรกรรม กศจ.กาญจนบุรี 

103 ท่ามะกาปุญสิริวิทยา 
สพม.8 

ท่ามะกา ครู 4283 คศ.3 46,040 คณิตศาสตร์ กศจ.กาญจนบุรี 

104 กาญจนานุเคราะห์ 
สพม.8 

เมือง
กาญจนบุรี 

ครู 32643 คศ.3 34,470 เคมี กศจ.กาญจนบุรี 

105 วิสุทธรังษี 
สพม.8 

ท่าม่วง ครู 33028 คศ.3 50,290 คณิตศาสตร์ กศจ.กาญจนบุรี 

106 ประชามงคล 
สพม.8 

หนองปรือ คผช. 095(ส) คผช. 15,800 ฟิสิกส์ กศจ.กาญจนบุรี 

107 ประชามงคล 
สพม.8 

หนองปรือ ครู 12174 คศ.3 51,170 คณิตศาสตร์ กศจ.กาญจนบุรี 

108 เทพมงคลรังษี 
สพม.8 

เมือง
กาญจนบุรี 

ครู 216 คศ.3 45,290 คณิตศาสตร์ กศจ.กาญจนบุรี 

109 ทองผาภูมิวิทยา 
สพม.8 

ทองผาภูมิ ครู 117375 คศ.3 55,720 คณิตศาสตร์ กศจ.กาญจนบุรี 

110 ทองผาภูมิวิทยา 
สพม.8 

ทองผาภูมิ ครู 1925 คศ.1 19,510 พลศึกษา กศจ.กาญจนบุรี 

111 ทองผาภูมิวิทยา 
สพม.8 

ทองผาภูมิ ครู 100739 คศ.4 61,110 ภาษาไทย อยู่ระหว่าง
ประสานงาน 

112 ทองผาภูมิวิทยา 
สพม.8 

ทองผาภูมิ ครู 34484 คศ.3 57,500 สังคมศึกษา กศจ.กาญจนบุรี 

113 พระแท่นดงรังวิทยาคาร 
สพม.8 

ท่ามะกา ครู 33237 คศ.3 60,150 ภาษาไทย อยู่ระหว่าง
ประสานงาน 

114 เฉลิมพระเกียรติฯ 
สพม.8 

ท่าม่วง ครู 3501 คศ.3 51,170 ดนตรีสากล อยู่ระหว่าง
ประสานงาน 

115 เฉลิมพระเกียรติฯ 
สพม.8 

ท่าม่วง คผช. 4304 คผช. 17,910 ภาษาฝรั่งเศส อยู่ระหว่าง
ประสานงาน 

116 ห้วยกระเจาพิทยาคม 
สพม.8 
 

ห้วยกระเจา ครู 48909 คศ.2 41,620 เคมี กศจ.กาญจนบุรี 
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วิชาเอก 

บัญชีสอบ 

117 ห้วยกระเจาพิทยาคม 
สพม.8 

ห้วยกระเจา ครู 134055 คศ.3 53,080 ภาษาอังกฤษ กศจ.กาญจนบุรี 

118 พนมทวนชนูปถัมภ์ 
สพม.8 

พนมทวน ครู 3870 คศ.3 51,170 ภาษาอังกฤษ กศจ.กาญจนบุรี 

119 เลาขวัญราษฎร์บ ารุง 
สพม.8 

เลาขวัญ ครู 107637 คศ.4 57,330 ภาษาอังกฤษ กศจ.กาญจนบุรี 

120 พังตรุราษฎร์รังสรรค์ 
สพม.8 

ท่าม่วง ครู 33391 คศ.4(3) 60,150 ภาษาไทย อยู่ระหว่าง
ประสานงาน 

 

เพ่ือเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การน ารายชื่อ    
ผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวั ดกาญจนบุรี 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย ลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการ
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ครั้ง
ที่ 1 ปี พ.ศ.2559 ลงวันที่ 27 กันยายน 2559 และประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การขึ้น
บัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 ลงวันที่ 28 เมษายน 2560 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีรอการบรรจุและแต่งตั้งตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี จ านวน 14 กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก แยกเป็น 3 บัญชี ดังนี้  

ประกาศ กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก มีผู้สอบแข่งขันได้คงเหลือ(ราย) 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2559 

1. พลศึกษา 
2. สุขศึกษา 
3. เทคโนโลยีทางการศึกษา 
4. บริหารธุรกิจ 

3 
3 
19 
7 

หมดอายุการขึ้นบัญชีในวันที่ 18 ตุลาคม 2560 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2559 

1. คอมพิวเตอร์ 17 

หมดอายุการขึ้นบัญชีในวันที่ 28 กันยายน 2560 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2560 

1. คณิตศาสตร ์
2. ภาษาอังกฤษ 
3. วิทยาศาสตร์ 
4. ฟิสิกส์ 
5. เคมี 
6. สังคมศึกษา 
7. เกษตรกรรม 
8. การบัญชี 
9. อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างก่อสร้าง) 

39 
14 

123 
5 
11 
55 
5 
18 
1 

หมดอายุการขึ้นบัญชีในวันที่ 28 เมษายน 2561 
รวมทั้งสิ้น 320  
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 มีความประสงค์จะบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ทั้ง 3 บัญชี จ านวน 14 กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 4) และใช้อัตราว่างใน
การบรรจุและแต่งตั้งฯ ครั้งนี้ จ านวน 120 อัตรา โดผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  ได้พิจารณา
ตรวจสอบข้อมูลถูกต้องตามรายละเอียดประกอบการพิจารณาเรียบร้อยแล้วดังนี้ 

 
ที ่ สังกัด จ านวนอัตราว่าง 

ใช้ในการบรรจุ 
หมายเหตุ 

1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 12  
2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 15  
3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 37  
4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 30  
5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 26  

รวมทั้งสิ้น 120   
 
ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
            1. อนุมัติน าต าแหน่งว่างของ จ านวน 120 อัตรา เพ่ือใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชา หรือสาขาวิชาเอกท่ีสถานศึกษาต้องการ 
             2. อนุมัติใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีรอการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 4 บัญชี เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) จ านวน 113 อัตรา ดังนี้ 
 

บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ ประกาศ ณ วันที่ กลุ่มวชิา/ทาง/สาขาวิชาเอก จ านวนอัตราว่าง 
1. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  

10 ตลุาคม 2558  1.พลศึกษา 1 

2. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 

 6 กรกฎาคม 2559  1. พลศึกษา 
2. เทคโนโลยีทางการศึกษา 

3 
1 

3. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 

27 กันยายน 2559 1. คอมพิวเตอร์ 10 

4. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 

28 เมษายน 2560 1. คณิตศาสตร์ 
2. ภาษาอังกฤษ 
3. วิทยาศาสตร์ 
4. ฟิสิกส ์
5. เคมี 
6. สังคมศึกษา 
7. เกษตรกรรม 
8. อุตสาหกรรมศิลป์  
(ช่างก่อสร้าง) 

35 
21 
20 
1 
2 

16 
2 
1 

รวมทั้งสิ้น 113 
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3. ขออนุมัตปิรับปรุงต าแหน่งครู เป็นต าแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งได้ ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 24 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2548   

4. ขออนุมัติให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 (4)  สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

 
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาอนุมัติน าต าแหน่งว่างของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 1-4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  จ านวน 120 อัตรา เพ่ือใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบ
แข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชา หรือสาขาวิชาเอกที่
สถานศึกษาต้องการจากบัญชี กศจ.กาญจนบุรีหรือไม่ หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 
 

มติที่ประชุม    อนุมัติตามเสนอ 
                
 

4.4  เรื่อง     การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 27 ปีการศึกษา 2555 เพื่อบรรจุ และ
แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

 
ค าขอ 
 

ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชร         
ในตม รุ่นที่ 27 ปีการศึกษา 2555 เพ่ือบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความ
จ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  

2. หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว 2534 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุ
และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีสัญญาผูกพันตาม
โครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล(รายละเอียดดังเอกสารแนบท่ี 5)  

3. หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว 821 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการ
พิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล(รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 6)  

4. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
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รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 4 ด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 27 ปีการศึกษา 2555 เพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557  ข้อ 2.2 กรณีมีสัญญาผูกพันตาม
โครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล โดยด าเนินการตามวิธีการข้อ 2.1 คือให้ผู้ด าเนินการคัดเลือกประเมิน
ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพด้วยการสัมภาษณ์ ซึ่งพิจารณาจากประวัติส่วนตัว การศึกษา บุคลิกลักษณะ ท่วงที
วาจา การมีปฏิภาณ เจตคติและอุดมการณ์ และตามหลักเกณฑ์ข้อ 8 ให้คัดเลือกตามวันเวลาที่อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา
ก าหนด 

การนี้  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แจ้งจัดสรรอัตราข้าราชการครูที่ว่างจากผลการ
เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือรองรับการบรรจุนักศึกษาทุน
โครงการดังกล่าว ต าแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองมะสัง อ าเภอเลาขวัญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ต าแหน่งเลขที่ 1971 จ านวน 1 อัตรา ได้แก่นางสาวรัชนก ดอกล าเจียก วุฒิการศึกษา 
การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา การประถมศึกษา เกรดเฉลี่ย 3.36 ภูมิล าเนาของนักศึกษาทุน 
บ้านเลขที่ 103 หมู่ที่  6 ต าบลหนองปลิง อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี   โดยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาต้นสังกัด  ได้พิจารณาตรวจสอบข้อมูลถูกต้องตามรายละเอียดประกอบการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว 

 
ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 

1. ขออนุมัติด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 27 ปีการศึกษา 2555 เพ่ือบรรจุ
และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย จ านวน 1 อัตรา  

2. ขออนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ก าหนดปฏิทินการคัดเลือก
ด าเนินการคัดเลือก และแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และวิ ธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด และมอบ
อ านาจให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้ลงนามแทนประธาน กศจ. ในการประกาศรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้ารับการคัดเลือก ประกาศผลการคัดเลือก และแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก   (รายละเอียดดังเอกสารแนบ  
ที่ 7) 

3. ขออนุมัติให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

 
 

ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้การด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุน

โครงการเพชรในตม รุ่นที่ 27 ปีการศึกษา 2555 เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด เห็นควร ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  ด าเนินการตามแนวปฏิบัติที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และ
ที่ ก.ค.ศ.ก าหนดหรือไม่ หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 

 
 

มติที่ประชุม   
 

อนุมัติตามเสนอ 
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4.5  เรื่อง  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามผลการสอบแข่งขันได้ 

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตามผลการสอบแข่งขันได้  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4 และส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) 

 
กฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามผลการสอบแข่งขันได้ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

2. มาตรา 23 มาตรา 53  มาตรา 57 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 

3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 16 ลงวันที่ 28กรกฎาคม 2548เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 15 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2556  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการน ารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปข้ึนบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

5. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่  3 เมษายน 2560  เรื่อง        
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

ด้วยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยื่นค าร้องขอย้ายตามผลการสอบแข่งขันได้เพ่ือด ารงต าแหน่ง            
ในสถานศึกษาใหม่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีจ านวน 7 ราย 
รายละเอียดดังนี้ 
 
 

ที ่ ชื่อ–ชื่อสกุล/สังกัดเดิม ร.ร.ท่ีขอย้าย/สพป./สพม. ตามประกาศ หมายเหตุ 

1. นางอรกมล  บัวซ้อน                       
ครู คศ.1ข้ัน 19,920 บาท 
ร.ร.วัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 
142    สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

ร.ร.นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 
สพม.8 

กศจ.กาญจนบุร ี
ลงวันที่ 28 เมษายน 
2560 

ตามผลการสอบแข่งขันได ้
ล าดับที่ 3 
กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา 

2. นายนพพล  ใจดี                           
ครูผู้ช่วย  ขั้น 15,050 บาท 
ร.ร.ป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)                     
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

ร.ร.ห้วยกระเจาพิทยาคม 
สพม.8 

กศจ.กาญจนบุร ี
ลงวันที่ 28 เมษายน 
2560 

ตามผลการสอบแข่งขันได ้
ล าดับที่ 3 
กลุ่มวิชาเอกเกษตรกรรม 

3. นายนเรศ แสนสะอาด 
ครูผู้ช่วย  ขั้น 15,๘๐0 บาท 
ร.ร.ป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)สพป.
กาญจนบุรี เขต 4 
 

ร.ร.ดา่นมะขามเตีย้วิทยาคม 
สพม.๘ 

กศจ.กาญจนบุร ี
ลงวันที่ 28 เมษายน 
2560 

ตามผลการสอบแข่งขันได ้
ล าดับที่ ๑ 
กลุ่มวิชาเอกนาฏศิลป ์
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ที ่ ชื่อ–ชื่อสกุล/สังกัดเดิม ร.ร.ท่ีขอย้าย/สพป./สพม. ตามประกาศ หมายเหตุ 

4. น.ส.นวพชัญ์  ฉีดจันทร์ 
ครูผู้ช่วย ขั้น 17,310 บาท 
ร.ร.หนองรีประชานิมิต                  
สพม.8   

ร.ร.นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 
สพม.8 

กศจ.กาญจนบุร ี
ลงวันที่ 28 เมษายน 
2560 

ตามผลการสอบแข่งขันได ้
ล าดับที่ 1 
กลุ่มวิชาเอกดนตรีไทย 

5. นางสาวอัจฉรียา  พรมประเสริฐ 
ครูผู้ช่วย  ขั้น 17,310 บาท 

ร.ร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์   
(วัดน้อยใน)สพม.1 

ร.ร.นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ ์

สพม.8 

กศจ.กาญจนบรุ ี

ลงวันท่ี 28 เมษายน 
2560 

ตามผลการสอบแข่งขันได ้

ล าดับที่ 29 

วิชาเอกภาษาไทย 

6. นางสาวพิทยรัตน์     แย้มประยูร 

ครูผู้ช่วย ข้ัน 16,920 บาท 

ร.ร.หนองเสือวิทยาคม                  
สพม.4   

ร.ร.พระแท่นดงรังวิทยาคาร 

สพม.8 
กศจ.กาญจนบรุ ี

ลงวันท่ี 28 เมษายน 
2560 

ตามผลการสอบแข่งขันได ้

ล าดับที่ 2 

วิชาเอกภาษาจีน 

7. นางสาวกิติยา  ศรีจันทร ์

ครูผู้ช่วย ข้ัน 16,920 บาท 

ร.ร.ดา่นช้างวิทยา   
สพม.9   

ร.ร.พนมทวนพิทยาคม 

สพม.8 
กศจ.กาญจนบรุ ี

ลงวันท่ี 28 เมษายน 
2560 

ตามผลการสอบแข่งขันได ้

ล าดับที่ 5 

วิชาเอกภาษาจีน 

 

ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
1. ขออนุมัติส่งค าร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 6 ราย ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติ

ครบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ย้ายไปด ารงต าแหน่งในสถานศึกษาใหม่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาปลายทางตามที่ระบุตามผลการสอบแข่งขันได้ 

2. ขออนุมัติรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 7 ราย ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ย้ายมาด ารงต าแหน่งในสถานศึกษาใหม่   สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี   ตามผลการสอบแข่งขันได ้

 
 

ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาการส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามผลการ
สอบแข่งขันได้ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เกี่ยวข้อง และรับย้ายจากค าร้องขอย้ายตามผลการสอบแข่งขันได้เพ่ือ
ด ารงต าแหน่งในสถานศึกษาใหม่ โดยผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้วหรือไม่  หรือจะพิจารณาเป็น
ประการใด 

 
 

มติที่ประชุม 
อนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามผลการสอบแข่งขันได้  ไปด ารง

ต าแหน่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จ านวน 7 ราย ดังนี้ 
1.   นางอรกมล  บัวซ้อน                 ย้ายไป ร.ร.นิวฐิราษฎร์อุปถัมภ์ 
2.  นายนพพล  ใจดี                      ย้ายไป ร.ร.ห้วยกระเจาพิทยาคม 
3.  นายนเรศ แสนสะอาด                ย้ายไป ร.ร.ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 
4.  นางสาวนวพัชญ์  ฉีดจันทร์          ย้ายไป ร.ร.นิวิฐราษฎรอุ์ปถัมภ์ 
5.  นางสาวอัจฉรียา  พรมประเสริฐ    ย้ายไป ร.ร.นิวิฐราษฎรอุ์ปถัมภ์ 
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6.  นางสาวพิทยรัตน์   แย้มประยูร     ย้ายไป ร.ร.พระแท่นดงรังวิทยาคาร 
7.  นางสาวกิติยา  ศรีจันทร์              ย้ายไป ร.ร.พนมทวนพิทยาคม 

 
4.6 เรื่อง  ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา 

ประจ าปี 2559 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) 
 

ค าขอ 
 

ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ประจ าปี 2559 (เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2)    ให้ด ารงต าแหน่งว่าง ตามค าร้องขอย้ายของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
(ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) 

 
กฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/1024 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2556  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559  เรื่อง  การแก้ไขหลักเกณฑ์
และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ลงวันที่   27  กรกฎาคม  2559  เรื่อง  
รายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

5. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2559  เรื่อง  การปรับปรุงกรอบ
ระยะเวลาในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

6. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ลงวันที่  24  กุมภาพันธ์ 2560  เรื่อง  ประกาศ
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2) 

 7.ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่  3 เมษายน 2560  เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ประกาศต าแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ประจ าปี 2559 (เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของ
จังหวัดกาญจนบุรี)  จ านวน 100 ต าแหน่ง และมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งสายงานบริหาร
สถานศึกษายื่นค าร้องขอย้ายและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาให้ย้ายและรับย้าย จ านวน 11 ราย 
แยกเป็น ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 4 ราย และต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 7 ราย ดังนี้
(รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ ๘) 
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ที ่ สังกัด 
ยื่นค าร้องขอย้าย 

หมายเหตุ 
รอง ผอ.ร.ร. ผอ.ร.ร. 

1. สพป.กาญจนบรุี เขต 1 - 2  
2. สพป.กาญจนบรุี เขต 2 - 1  
3. สพป.กาญจนบรุี เขต 3 - 4  
4. สพม.8(กาญจนบุรี) 4 -  

รวมท้ังสิ้น 4 7 11 
 

จากมติคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้ง 1/2560 เมื่อวันที่ 17 
กรกฎาคม 2560 ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา 
ไปด ารงต าแหน่งใหม่ จ านวน 9 ราย ซึ่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินศักยภาพ
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลให้ค่าคะแนนตามค าร้องขอย้าย  
ซึ่งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการประเมินศักยภาพแล้ว  
ปรากฏผลผู้ที่ได้คะแนนล าดับที่ 1 ตรงตามค าร้องขอย้าย มีผลดังนี้ 
 

ที ่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียนเดิม/สังกัด โรงเรียนทีไ่ด้ยา้ย 

1 นายมณฑล พลายม ี ผอ.ร.ร. บ้านทุ่งศาลา 

สพป.กาญจนบรุี เขต 1 

บ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา) 
สพป.กาญจนบรุี เขต 1 

2 นายพินิจ แสนวัง ผอ.ร.ร. บ้านหนองปล้อง 
สพป.กาญจนบรุี เขต 1 

บ้านถ้ า 

สพป.กาญจนบรุี เขต 1 
3 นายอ านาจ ทัดสวน ผอ.ร.ร. ศรีสวสัดิ์พิทยาคม 

สพม.เขต 8 

วัดดงสัก “หมั่นวิทยา” 

สพป.กาญจนบรุี เขต 2 
4 นางสุนทร มณีอินทร ์ ผอ.ร.ร. บ้านพุปล ู

สพป.กาญจนบรุี เขต 3 

บ้านยางโทน 

สพป.กาญจนบรุี เขต 3 
5 น.ส.ฐิตริัตน์ เดขเจรญิพร ผอ.ร.ร. บ้านลุ่มผึ้ง 

สพป.กาญจนบรุี เขต 3 

ไทรโยคใหญ ่

สพป.กาญจนบรุี เขต 3 
6 น.ส.พเยาว์ ช านาญ

ก าเนิด 

รอง ผอ.ร.ร. วัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพท่ี 9) 
สพป.กาญจนบรุี เขต 4 

เทพมงคลรังษ ี

สพม.8 
7 นางมนัสนันท์ เอี่ยมพงษ์

ไพรฑูรย ์

รอง ผอ.ร.ร. บ่อพลอยรัชดาภเิษก 

สพม.เขต 8 

กาญจนานุเคราะห ์

สพม.8 
8 น.ส.ณิชชยา แสงสว่าง รอง ผอ.ร.ร. เลาขวัญราษฎร์บ ารุง 

สพม.เขต 8 

ท่ามะกาวิทยาคม 

สพม.8 
9 นายวชิระ ประกอบ รอง ผอ.ร.ร. บ่อพลอยรัชดาภเิษก 

สพม.เขต 8 

ท่ามะกาวิทยาคม 

สพม.8 
 

 

ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
1.  ขออนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ประจ าปี 2559 

(เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2) จ านวน 9 ราย 
2.  ขออนุมัติให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53(4) แต่งตั้ง (ย้าย)ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อไป 
 

ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาจะอนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหาร
สถานศึกษา ประจ าปี 2559 (เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2) จ านวน 9 ราย โดยผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
แล้ว หรือไม่ หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 
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มติที่ประชุม 
 

อนุมัติย้ายและแต่งตั้ งผู้บริหารสถานศึกษาไปด ารงต าแหน่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จ านวน 7 ราย ดังนี้ 

1) นายมณฑล พลายมี               ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งศาลาสพป.กาญจนบุรี เขต 1 
ย้ายไป ร.ร.บ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา)สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

2) นายพินิจ แสนวัง                   ผอ.ร.ร.บ้านหนองปล้องสพป.กาญจนบุรี เขต 1 
ย้ายไป ร.ร.บ้านถ้ า                 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

3) นางสุนทร มณีอินทร์               ผอ.ร.ร.บ้านพุปลูสพป.กาญจนบุรี เขต 3 
ย้ายไป ร.ร.บ้านยางโทน           สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

4) นางสาวฐิติรัตน์ เดชเจริญพร      ผอ.ร.ร.บ้านลุ่มผึ้ง  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
      ย้ายไป ร.ร.ไทรโยคใหญ ่         สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
5) นางสาวพเยาว์ ช านาญก าเนิด    รองผอ.ร.ร.วัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่ 9)สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

ย้ายไป ร.ร.เทพมงคลรังษ ี        สพม.8 
6) นางมนัสนันท์ เอ่ียมพงษ์ไพฑูรย์  รอง ผอ.ร.ร.บ่อพลอยรัชดาภิเษกสพม.เขต 8 

ย้ายไป ร.ร.กาญจนานุเคราะห์    สพม.8 
7) นายวชิระ ประกอบ                 รอง ผอ.ร.ร.บ่อพลอยรัชดาภิเษกสพม.เขต 8 

ย้ายไป ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม      สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
8) ราย นายอ านาจ  ทัดสวน          เจ้าตัวขอระงับย้าย และขอถอนค าร้องขอย้าย 
9) ราย นางสาวณิชชยา  แสงสวา่ง   การยื่นค าร้องขอย้าย ไม่เป็นไปตามประกาศรับย้ายผู้บริหาร

สถานศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  
     

4.7  เรื่อง    ประกาศต าแหน่งว่าง สายงานบริหารสถานศึกษา เพื่อใช้ รับย้ายประจ าปี 2560 
(ระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2560) 

 

ค าขอ 
 

ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขออนุมัติต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
(ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี)  ที่ว่างลง เพ่ือใช้รับย้ายประจ าปี 2560 (ระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2560) 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. มาตรา 23 มาตรา 53 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 

2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559  เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์
และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เรื่อง การปรับปรุงกรอบ
ระยะเวลาในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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5. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560   เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ส ารวจต าแหน่งว่าง สายงานบริหารสถานศึกษา ของ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - 4  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
(ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) จ านวน 100 ต าแหน่ง สรุปเป็นข้อมูลตาราง ดังนี้ 

  
  

  ที่                 สังกัด 
                   ต าแหน่งว่าง          รวม 

       (อัตรา)      รอง ผอ.ร.ร.         ผอ.ร.ร. 
  1 สพป.กาญจนบรุี เขต 1             8              14            22 
  2 สพป.กาญจนบรุี เขต 2             9             6            15 
  3 สพป.กาญจนบรุี เขต 3            15             5            20 
  4 สพป.กาญจนบรุี เขต 4              5           13            18 
  5 สพม.เขต 8 (จังหวัดกาญจนบุรี)            23             2            25 
                    รวม (อัตรา)           60           40           100 

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายกรณีปกติตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 29 
กรกฎาคม 2554 กรณีมีต าแหน่งว่างภายหลังจาการย้ายทุกครั้ง ที่เกิดจากการย้ายไปต่างเขตพ้ืนที่การศึกษาการเสียชีวิต 
และการพ้นจากต าแหน่งทุกกรณี ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกาศต าแหน่งว่างทันทีให้ทราบโดยทั่วกัน โดยวิธีปิด
ประกาศ ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และประกาศทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
15 วัน เพ่ือให้ผู้ที่ประสงค์ย้ายที่ยื่นค าร้องขอย้ายไว้ประจ าปี แต่มิได้ระบุชื่อสถานศึกษาที่ว่างภายหลังไว้  ให้ยื่นความ
ประสงค์ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งในสถานศึกษาดังกล่าวได้ รวมทั้งผู้ที่มิได้ยื่นค าร้องขอย้ายไว้เดิม หากประสงค์จะขอย้ายไป
ด ารงต าแหน่งในสถานศึกษาที่ว่างและสถานศึกษาที่ไม่มีต าแหน่งว่างได้ ก็ให้ยื่นค าร้องขอย้ายเพ่ิมเติมได้(รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท่ี 10) 

 

ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ขออนุมัติส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) ประกาศต าแหน่งว่าง สายงานการบริหารสถานศึกษา  ประจ าปี 
2560 

 

ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาอนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - 4 และ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) ด าเนินการประกาศต าแหน่งว่าง สายงาน
บริหารสถานศึกษา เพ่ือใช้รับย้ายประจ าปี 2560 (ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2560) โดยผ่านการตรวจสอบของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้วหรือไม่ หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
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4.8    เรื่อง  การส่งค าร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครู กรณีพิเศษ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

 
ค าขอ 

ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ เสนอค าร้องขอย้ายของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  ซึ่งประสงค์ขอ
ย้ายกรณีพิเศษ จ านวน 1 ราย คือ ราย นางวรินธร สิทธิวงศ์  ครู โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม   อ าเภอสังขละบุรี  ขอย้าย
กรณีพิเศษ ไปยังโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1    

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. มาตรา 23 มาตรา 53 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 

2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 8 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 16 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่  3 เมษายน 2560  เรื่องการปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  ได้ส่งค าร้องขอย้าย กรณีพิเศษของ            

นางวรินธร สิทธิวงศ์ ต าแหน่งครู รับเงินเดือน อันดับ คศ.1 ขั้น 19,100 บาท โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม   อ าเภอสังขละบุรีไป
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เพ่ือดูแลบิดา มารดาที่เจ็บป่วย
ร้ายแรง เนื่องจากแพทย์วินิจฉัยว่านางสุเรือน บุญตา เกี่ยวข้องเป็นมารดาของข้าราชการดังกล่าว ป่วยเป็นโรคลิ้นหัวใจตีบ
และรั่ว เคยได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจชนิดโลหะ ซ่ึงต้องได้รับการตรวจติดตามอาการเรื่อยๆ  

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียด
ประกอบการพิจารณาค าร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายดังกล่าว  ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ที่ 90/2560 สั่ง ณ วันที่ 2 มีนาคม 2560   

3. คณะกรรมการฯ ได้มีความเห็นว่า นางวรินธร  สิทธิวงศ์  เป็นบุตรคนเดียวของบิดาและมารดา                                
ซึ่งมารดาป่วยเป็นโรคลิ้นหัวใจตีบ และลิ้นหัวใจรั่ว ท าให้ต้องผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจชนิดโลหะ และต้องได้รับการรักษาอย่าง
ต่อเนื่อง  ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  จึงเห็นควรให้ส่งค าร้องขอย้ายไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ปลายทางที่ระบุไว้ได้  
 

ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  พิจารณาแล้ว  เห็นว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 ได้ตรวจสอบรายละเอียดประกอบการพิจารณาในค าร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  สายงานการสอน รายนางวรินธร สิทธิวงศ์ เรียบร้อยแล้ว โดย นางวรินธร สิทธิวงศ์ มีคุณสมบัติเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด เห็นสมควรส่งค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษ  ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 1  
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ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาจะอนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ส่งค า
ร้องขอย้ายกรณีพิเศษของนางวรินธร สิทธิวงศ์ ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  โดยผ่าน       
การตรวจสอบของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว หรือไม่   หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 

 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 

 
4.9  เรื่อง  การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทาง

การศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) เลื่อนระดับช านาญการ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

 
 

ค าขอ 
 

ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขอเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1.  มาตรา 53  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 

2. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10  ลงวันที่  15  กันยายน  2548  เรื่อง การประเมินบุคคล
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ต าแหน่งประเภททั่วไป)  และต าแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ ต าแหน่ง ระดับ 8  ลงมา 

3. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง   การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 6/2559  เมื่อวันที่ 16  สิงหาคม 

2559  มีมติอนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
คุณสมบัติของบุคคล,ประกาศรายชื่อและผลงานผู้มีคุณสมบัติเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ และแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพ่ือ
เลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญ
การ 

2.  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ประกาศรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา 38 ค.(2)  เข้ารับการคัดเลือก เพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใน
ระดับช านาญการ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ณ วันที่ 14  กันยายน 2559  

3. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและผลงานที่ขอรับ
การประเมินเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับช านาญการ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ประกาศ  ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 
2560   
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4. ผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา 38 ค.
(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ จัดส่งผลงาน ดังนี้ 

4.1 นายศุภกฤต  อ านวยวัฒนกุล ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการจัดส่งผลงานฉบับ
สมบูรณ์เพื่อขอรับการประเมินผลงาน  ในวันที่ 29 มีนาคม 2560 

4.2 นายประจักร์ หลวงประสาร ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ  จัดส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์เพื่อขอรับการประเมินผลงาน ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์  2560 

5.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 4 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ผลงาน 
ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ ที่  2/2560 สั่ง ณ วันที่ 4 มกราคม  2560 ซึ่ง
ได้ด าเนินการประเมินผลงานเรียบร้อย  สรุปผลเป็นข้อมูลตาราง  ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ต าแหน่งเลขที ่ คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 
1 นายศุภกฤต  อ านวยวัฒนกุล นักวิชาการเงินและบัญชี

ปฏิบัติการ   
อ13 83.33 อนุมัติ 

2 นายประจักร  หลวงประสาร นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

อ 38 85.00 อนุมัติ 

 

ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ขออนุมัติให้เลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่ง

ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต  4 ได้รับ
เอกสารผลงานที่ครบถ้วนสมบูรณ์ จ านวน  2 ราย ดังนี้ 

1. นายศุภกฤต  อ านวยวัฒนกุล  ต าแหน่งเลขที่ อ 13 ให้ด ารงต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ
ช านาญการ ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 29 มีนาคม  2560 

2. นายประจักร์  หลวงประสาร ต าแหน่งเลขที่  อ 38  ให้ด ารงต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ระดับช านาญการ ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560   
 

ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาอนุมัติผลการประเมินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ทั้ง 2 ราย หรือไม่   
หรือไม่  หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 

 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 

4.10  เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ
พิเศษ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

 

ค าขอ 
 

ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขออนุมัติผลการประเมินการคัดเลือกบุคคล   
เพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   
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กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. มาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 

2. หนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548  เรื่อง การประเมินบุคคลเพ่ือ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ต าแหน่งประเภททั่วไป) และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
ต าแหน่ง ระดับ 8 ลงมา 

3. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2560 เมื่ อวันที่ 3  เมษายน 

2560 มีมติอนุมัติให้ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 
38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 
3 

2. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ประกาศรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ในระดับช านาญการพิเศษสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  ตามประกาศคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศ  ณ วันที่ 12  เมษายน  2560 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ
และคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)  ต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษและแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 

4. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ ตาม
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีประกาศ ณ วันที่ 5  พฤษภาคม 2560  สรุปเป็นข้อมูลตาราง ดังนี้ 

 

ที่ ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน 
ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อ

พัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหม้ี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

หมาย
เหต ุ

๑ นางเกษสุดา สุทัศน์ ณ อยุธยา 
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ
ต าแหน่งเลขที่  อ 51 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

1. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา                                                               
2. การด าเนินงานตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ 

การพัฒนาสรรถนะองค์การ 

 

๒ นางสาวขนษิฐา เสวกวาป ี
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
ต าแหน่งเลขที่  อ 22 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

การย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู  สังกัด สพฐ. 

การท า Coaching                   
ในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
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5. ผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.
(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ จัดส่งผลงาน ดังนี้ 

รายที่ 1  นางเกษสุดา สุทัศน์ ณ อยุธยาต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับช านาญการจัดส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์เพื่อขอรับการประเมินผลงาน ในวันที่ 18  พฤษภาคม  2560 

รายที่ 2  นางสาวขนิษฐา เสวกวาปีต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการจัดส่งผลงานฉบับสมบูรณ์
เพ่ือขอรับการประเมินผลงาน ในวันที่ 15  พฤษภาคม  2560 

6.  คณะกรรมการประเมินผลงานบุคคลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน     
ตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ที่ 88/2560 ลงวันที่  30 พฤษภาคม  2560 ซึ่งได้ด าเนินการประเมินผลงานเรียบร้อยสรุปเป็นข้อมูลตาราง ดังนี้ 

 

1. ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี อ 2 

ท่ี 
รายชื่อผู้ขอรับ 
การประเมิน 

ต าแหน่ง/สังกัด 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

คะแนนท่ีได้ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน คนท่ี 

1 
คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

1 นางเกษสุดา  
สุทัศน์ ณ อยุธยา 
 

นักจัดการงานท่ัวไปช านาญ
การต าแหน่งเลขท่ี  อ 51 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

100 70 87 88 89 91 88.75 อนุมัติ 

 
 

2. ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขที่  อ 20 

ท่ี 
รายชื่อผู้ขอรับ 
การประเมิน 

ต าแหน่ง/สังกัด 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

คะแนนท่ีได้  
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน คนท่ี 

1 
คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

1 นางสาวขนิษฐา  
เสวกวาปี 

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
ต าแหน่งเลขท่ี  อ 22 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

100 70 84 78 90 81 83.25 อนุมัติ 

เกณฑ์การประเมินคะแนนที่ผ่านการประเมิน  คือร้อยละ 70ขึ้นไป 
 
ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 

ขออนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต  3 เลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

1. นางเกษสุดา สุทัศน์ ณ อยุธยา ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ51  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ให้ด ารงต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับช านาญการ
พิเศษ  ต าแหน่งเลขที่  อ2  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  3  ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่  18  
พฤษภาคม  2560  

2.  นางสาวขนิษฐา เสวกวาปี  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ22 สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต  2  ให้ด ารงต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการ
พิเศษ ต าแหน่งเลขที่ อ20 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 15  
พฤษภาคม  2560 
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ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาจะอนุมัติผลการประเมินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ โดยผ่านการตรวจสอบของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้วหรือไม่   หรือไม่ หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 

 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 

 

4.11  เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน       
ตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ   สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์คัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารง

ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน   ตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552เรื่อง การย้ายและการเลื่อน
ระดับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552เรื่อง การจัดกลุ่มต าแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556เรื่อง มาตรฐานต าแหน่ง
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 

4. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548เรื่อง การประเมินบุคคลเพ่ือ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ต าแหน่งประเภททั่วไป) และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
ต าแหน่งระดับ 8 ลงมา 

5. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีต าแหน่งว่างบุคลากรทางการศึกษา
อื่น ตามมาตรา 38 ค .(2) ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งนิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
ต าแหน่งเลขท่ี อ 30 อัตราเงินเดือน 44,870 บาท) 

2. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ตัวชี้วัด
ส าหรับด าเนินการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาย้ายและหรือคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - 
เขต 4 ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ  ก าหนดให้ประเมินตามองค์ประกอบการประเมินตัวชี้วัด โดยมีเกณฑ์
การตัดสิน ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด หากคะแนนเท่ากัน  ให้เรียงล าดับ ตามความอาวุโสตามหลัก
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ราชการ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 0604/1184 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2529  
3. การแต่งตั้ง จะแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกไปด ารงต าแหน่งที่ว่าง โดยอนุมัติ คณะกรรมการศึกษาธิการ

จังหวัดกาญจนบุรี 
 

 

ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 

1. ขออนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อ
เลื ่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งนิติกร/กลุ่มบริหารงานบุคคล) 

2. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งนิติกร/กลุ่ม
บริหารงานบุคคล) ประกอบด้วย 

1) นายวุฒิภัทร  จูมโสดา       รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3      ประธานกรรมการ 
2) นางสุรีย์ภรณ์  ดาวอรุณเกียรติ   ผอ.กลุ่มอ านวยการ                       กรรมการ 
3) นายวีระกิจ  เม่งอ าพัน       ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล                  กรรมการและเลขานุการ 
4) นางสาวนิรมล  นุ่มเนียม          นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ             ผู้ช่วยเลขานุการ 

3. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั ้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ ช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งนิติกร/กลุ่ม
บริหารงานบุคคล) ประกอบด้วย 

1) นายวุฒิภัทร  จูมโสดา       รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3           ประธานกรรมการ  
      2) นายศุภชัย  มากสมบูรณ์       รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3      กรรมการ 
      3) นายปกาสิต  โรจนกุล       ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม          

       และประเมินผลการจัดการศึกษา      กรรมการ 
      4) นายวีระกิจ  เม่งอ าพัน       ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล                  กรรมการและเลขานุการ 

5) นางสาวนิรมล  นุ่มเนียม          นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ             ผู้ช่วยเลขานุการ 
4. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนและแต่งตั ้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทาง

การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)  ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ ช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งนิติกร/กลุ่ม
บริหารงานบุคคล)ประกอบด้วย 

1)นายวุฒิภัทร  จูมโสดา       รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3           ประธานกรรมการ  
      2) นายศุภชัย  มากสมบูรณ์       รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3      กรรมการ 
      3) นายชนินทร์  เชาวรักษ์       นิติกรช านาญการพิเศษ                                     
                    สพป.กาญจนบุรี เขต 1                     กรรมการ 
      4) นายวีระกิจ  เม่งอ าพัน       ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล                 กรรมการและเลขานุการ 

5) นางสาวนิรมล  นุ่มเนียม          นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ             ผู้ช่วยเลขานุการ 
5. ขออนุมัติให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้ลงนามในการประกาศรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์

เข้ารับการคัดเลือก ประกาศผลการคัดเลือก และแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาคุณสมบัติ  คัดเลือก และ
ประเมินผลงาน 
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ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาจะอนุมัติให้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ โดยผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว หรือไม่   หรือไม่ 
หรือจะพิจารณาเป็นประการใด  
 

มติที่ประชุม   อนุมัติตามเสนอ 
 

 
 

4.12  เรื่อง   ผลการประเมินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขออนุมัติเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)  ให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. มาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 

2. หนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548  เรื่อง การประเมินบุคคลเพ่ือ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ต าแหน่งประเภททั่วไป) และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
ต าแหน่ง ระดับ 8 ลงมา 

3. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่  3 เมษายน 2560 เรื่อง           
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2560 มีมติอนุมัติให้ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 
38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 4  

2. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ประกาศรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใน
ระดับช านาญการพิเศษสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ตามประกาศคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศ  ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ
และคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)  ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการพิเศษ และแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทาง
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การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 
4. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้ง

ให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ ตาม
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2560 

5. ผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.
(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ จัดส่งผลงาน ดังนี้ 

- นางสรุชา หุตะจูฑะ ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับช านาญการ จัดส่งผลงานฉบับสมบูรณ์เพ่ือขอรับ
การประเมินผลงาน ในวันที่ 13 มีนาคม  2560 

6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน 
ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ ที่ 105/2560สั่ง ณวันที่ 7 เมษายน 2560     
ซึ่งได้ด าเนินการประเมินผลงานเรียบร้อยสรุปเป็นข้อมูลตาราง ดังนี้ 

 

ที ่
รายชื่อผู้ขอรับ 
การประเมิน 

ต าแหน่ง/สังกัด 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

1 นางสรุชา  หุตะจฑูะ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
ต าแหน่งเลขที่ อ 3  กลุ่มอ านวยการ 
สพป.กาญจนบรุี  เขต 4 

100 70 84 อนุมัต ิ

 
 
ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ขออนุมัตใิห้เลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต  4 
ได้รับเอกสารผลงานที่ครบถ้วนสมบูรณ์ จ านวน 1 ราย ดังนี้ 

- นางสรุชา หุตะจูฑะ ต าแหน่งเลขที่ อ 3 ให้ด ารงต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับช านาญการพิเศษ 
ต าแหน่งเลขท่ี อ 2 กลุ่มอ านวยการ ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 13 มีนาคม  2560   
 

ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาจะอนุมัติผลการประเมินการประเมินของคณะกรรมการ โดยผ่านการตรวจสอบ
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้วหรือไม่  หรือไม่ หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 

 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 

 

4.13  เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ช านาญการ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

 

ค าขอ 
 

ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขออนุมัติผลการประเมินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือ
เลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญ
การ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

 
 



42 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1.  มาตรา 53  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  และ
ทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 

(3) การบรรจุแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ต าแหน่งผู้บริหารที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตามมาตรา 38 ข.(5) ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม
มาตรา 38 ค.(2) ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะช านาญการ ต าแหน่ง ซึ่งมีวิทยฐานะช านาญการ
พิเศษ และต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ให้ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งโดย
อนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
     ข้อ 13 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครตาม
มาตรา 53 (3) และ (4)แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ กศจ. เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

3. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว10  ลงวันที่  15  กันยายน  2548   
เรื่อง การประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ต าแหน่งประเภททั่วไป)  และ
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ต าแหน่ง ระดับ 8  ลงมาได้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกบุคคล และวิธีการ
ประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดยได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการคัดเลือกบุคคล  
ดังนี้ 

1.5.1  กรณีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ ก.พ.หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ก าหนด
เป็นต าแหน่งที่ปรับสูงขึ้นได้จากระดับเริ่มต้นของสายงานและมีผู้ครองต าแหน่งอยู่แล้วให้หน่วยงานที่ปฏิบัติงานการ
เจ้าหน้าที่ ด าเนินการ ดังนี้ .... 
    1)  ส ารวจข้อมูลผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามท่ี อ.ก.พ.กรมก าหนด 
    2)  ให้ผู้บังคับบัญชาระดับกองหรือส านักของผู้นั้น ด าเนินการประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
ตามองค์ประกอบที่ อ.ก.พ.กรมก าหนด 
    3)  แจ้งให้ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก เช่น ชื่อผลงานที่จะส่ง
ประเมิน พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่อง สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติและรายชื่อผู้ร่วมจัดท าผลงาน (ถ้ามี) และอ่ืนๆ 
    4)  รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเสนอผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 หรือผู้ว่าราชการจังหวัดที่
ได้รับมอบอ านาจ แล้วแต่กรณี เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน ตามหลักเกณฑ์ที่ อ.ก.พ.กรม
ก าหนด 
    5)  แจ้งผู้ได้รับการคัดเลือกทราบและให้ส่งผลงานตามจ านวนและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ประเมินผลงานก าหนด 
    6)  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกอย่างเปิดเผย เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการทักท้วงได้ภายใน
เวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศทั้งนี้ เมื่อผู้ขอรับการประเมินผ่านการประเมินบุคคลแล้ว ให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตาม
มาตรา 52   แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ขอรับการประเมินได้ 
ทั้งนี้ จะแต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่กรมเจ้าสังกัดได้รับผลงานที่มีเอกสารหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถน าไปประกอบการ
พิจารณาได้ทันที โดยไม่ต้องแก้ไขเพ่ิมเติมในส่วนที่เป็นสาระส าคัญของผลงานและไม่ก่อนวันที่ผู้นั้น   มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
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รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้ประกาศรับสมัครข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งในระดับช านาญการตามประกาศลงวันที่ 9 มีนาคม  2559   (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่  9) 

2. การนี้มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 
ค.(2)สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต  4 รายนายสราวุธ พูลพิพัฒน์  ต าแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ ซึ่งบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่  26 มกราคม  2555 จบการศึกษาระดับ
ปริญาโท วุฒิ ศษ.ม.สาขาการบริหารการศึกษา ได้ประสงค์ขอเข้ารับการคัดเลือกและประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งที่ ก.ค.ศ.ก าหนดเป็นต าแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้นได้ถึงระดับช านาญการ ตามประกาศดังกล่าว  

3. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลในเรื่องระยะเวลาขั้นต่ าในการด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง
ในสายงานที่จะแต่งตั้ง ตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับต าแหน่งดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 4 ปี  ซึ่งคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 
ค.(2) รายนายสราวุธ พูลพิพัฒน์ ครบตามหลักเกณฑเ์มื่อวันที่ 26 มกราคม 2559   

4. กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4     ได้รวบรวม
ข้อมูลทั้งหมดเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 เป็นผู้ พิจารณาคัดเลือก ราย
นายสราวุธ พูลพิพัฒน์ เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน ต าแหน่งเลขที่ อ.39 กลุ่มนโยบายและแผนซึ่งเป็นผู้ครองต าแหน่งอยู่แล้ว โดยเป็นผู้มีระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง
และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2559 ทั้งนี้ได้เตรียมการ
เสนอที่ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 22 มีนาคม 2559 
เพ่ือขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคล ประกาศรายชื่อผลงาน และด าเนินการคัดเลือกต่อไป รายละเอียดตาม
วาระการประชุมฯ  เรื่องที่ 4.4  (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 10) 

5. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม 2559 ข้อ 5 ให้
ยุบเลิก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและให้โอน
อ านาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. ไปเป็นอ านาจหน้าที่ของ กศจ.จังหวัดนั้นๆ 
  6.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ขออนุมัติด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือ
เลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม มาตรา 38 ค.(2)ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญ
การ  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11  เมษายน  2559 ซึ่งไม่ได้รับการพิจารณา เนื่องจาก มีวาระเร่งด่วนเป็นจ านวน
มากและขณะนั้นยังไม่มีหลักเกณฑ์แนวทางที่ชัดเจน 

7. นายสราวุธ  พูลพิพัฒน์ ได้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก เพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับช านาญการ ในวันที่ 12 เมษายน  2559 เพ่ือรักษาสิทธิการเลื่อนระดับซึ่งจะแต่งตั้ง
ได้ไม่ก่อนวันที่ต้นสังกัดได้รับผลงานที่มีเอกสารหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์  (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 11) 

8. ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม  
2559 มีมติอนุมัติให้ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม มาตรา 
38 ค.(2)  ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ (แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ,ประกาศ
รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและผลงานที่ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ  และแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อน
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ) 
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9. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและผลงานที่
ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับช านาญการตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 
2559   

10.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  4 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
งาน ตามค าสั่งที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ที่  257/2559  สั่ง ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 
2559 ซึ่งได้ด าเนินการประเมินผลงานเรียบร้อยสรุปเป็นข้อมูลตารางดังนี้ 

 

ที ่ ชื่อ –ชื่อสกุล ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง
เลขที่ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

1 นายสราวุธ         
       พูลพิพัฒน์ 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ 

อ 39 85.00 89.00 87.00 87.00 ผ่านการ
ประเมิน 

 
เกณฑ์การประเมิน  คะแนนที่ผ่านการประเมิน  คือร้อยละ 65  ขึ้นไป 

11. ทั้งนี้ นายสราวุธ  พูลพิพัฒน์ ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการต าแหน่งเลขที่ 
อ39  ขอยืนยันว่าส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ให้กลุ่มบริหารงานบุคคล ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน  2559 รายละเอียดตาม
บันทึกข้อความ ลงวันที่ 30 กันยายน  2559 และขออนุมัติสิทธิการเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ใน
วันที่ 12 เมษายน 2560 ซึ่งยื่นผลงานฉบับสมบูรณ์ตามบันทึกข้อความ ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 (รายละเอียดดัง
เอกสารแนบท่ี 12) 

12. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้ท าหนังสือหารือไปยังส านักงาน ก.ค.ศ. 
เพ่ือพิจารณาการเลื่อนและแต่งตั้งให้ นายสราวุธ พูลพิพัฒน์ ได้รับอนุมัติให้ด ารงต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ระดับช านาญการ(รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 13) 

๑3. ส านักงาน ก.คศ. ได้ตอบข้อหารือมายังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ 
ให้เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการรายนี้ได้เม่ือมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 ๑3.๑ เป็นผู้มีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  ไม่น้อยกว่า ๖ ปี 
ก าหนดเวลา ๖ ปี ให้ลดเป็น ๔ ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับช านาญ
การ จะด าเนินการได้ไม่ต่ ากว่าปริญญาโท 

 ๑3.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับช านาญการและ
เป็นผู้ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งตม
คุณวุฒิของบุคคลและระดับที่จะแต่งตั้ง  ทั้งนี้ต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามหนังสือ ส านักงาน ก.พ. ที่ นร 
1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548รายละเอียดตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/๓๔๔ ลงวันที่ ๘ 
มิถุนายน ๒๕๖๐ (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 14) 

14. จากข้อหารือดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 พิจารณาแล้ว
เห็นว่า เพ่ือไม่ให้นายสราวุธ  พูลพิพัฒน์ เสียสิทธิ์ในการได้รับการแต่งตั้ง  เห็นควรให้ด าเนินการเสนอ อกศจ.กาญจนบุรี 
พิจารณาอนุมัติให้เลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ ต าแหน่ง เลขที่ อ 39 
กลุ่มนโยบายและแผน ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 12 เมษายน 2559 หาก พิจารณาแล้วเห็นว่าขั้นตอนการด าเนินการไม่ถูกต้อง
สมบูรณ์อาจน าเรื่องดังกล่าวประกอบมติเห็นชอบของ อกศจ.กาญจนบุรี เสนอต่อ ส านักงาน ก.ค.ศ. เพ่ือขออนุมัติเป็นการ
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เฉพาะรายต่อไป รายละเอียดตามบันทึกข้อความ ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2560 (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 15) 
 
ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 

ขออนุมัติให้เลื่อนและแต่งตั้งนายสราวุธ  พูลพิพัฒน์ ต าแหน่งนักวิชาการวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ
ปฏิบัติการ  ต าแหน่งเลขที่ อ 39ให้ด ารงต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับช านาญการ  ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 30 
กันยายน   2559 

 

ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาจะอนุมัติผลการประเมินการประเมินของคณะกรรมการ  โดยผ่านการ

ตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว หรือไม่   หรือไม่ หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 
4.14  เรื่อง  การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน       

ตามมาตรา  38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ   สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 
ค าขอ 
 

ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ประเมินบุคคลเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา  38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ   สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

  1. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 7  ลงวันที่ 21 เมษายน 2552  เรื่อง  การย้ายและการเลื่อน
ระดับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
  “เพ่ือให้ส่วนราชการและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถด าเนินการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวกับการย้าย
และการเลื่อนระดับต าแหน่งได้อย่างต่อเนื่อง ก.ค.ศ. จึงมีมติก าหนดแนวทางด าเนินการย้ายและเลื่อนระดับต าแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา   38 ค.(2) โดยให้น าหลักเกณฑ์
และวิธีการฯ ตามบัญชีรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยมาใช้บังคับโดยอนุโลม ดังนี้ 
  การเลื่อนระดับต าแหน่ง ขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 
  การเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษให้ใช้หลักเกณฑ์และ
วิธีการตามที่ก าหนดในหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 ” 
  2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 
เรื่อง  มาตรฐานต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.
(2) 

ต าแหน่งประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   วิเคราะห์นโยบายและแผน 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ระดับต าแหน่ง  ช านาญการพิเศษ 
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                หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงานโดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงมากในด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความช านาญงานสูงมากในด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมากและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย” 

3. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548เรื่อง  การประเมินบุคคลเพ่ือ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ต าแหน่งประเภททั่วไป) และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
ต าแหน่งระดับ 8 ลงมา 
               การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงาน                     
ที่มีประสบการณ์ (ต าแหน่งประเภทวิชาการ) ให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ ลงมาฯลฯ  

2.คณะกรรมการประเมินผลงาน 
   2.1 อ.ก.พ.กรม แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานโดยแต่งตั้งตามสายงานของต าแหน่งที่จะ

ประเมินเป็นจ านวนหลายคณะก็ได้ ตามความเหมาะสมและความจ าเป็นของแต่ละกรม มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ
ไม่เกิน 2 ปี  โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 
  ประธาน ให้แต่งตั้งจาก 

- ข้าราชการหรือผู้เคยเป็นข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งตั้งแต่ระดับ 8 หรือ
เทียบเท่าขึ้นไป ในสายงานที่จะประเมิน หรือในสายงานที่เกี่ยวข้องตามที่กรมเจ้าสังกัดได้จัดกลุ่มไว้ 
โดยความเห็นชอบของ ก.พ. หรือ 

- ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านที่มีความช านาญในสายงานนั้น ๆ ซึ่งไม่เคยเป็นข้าราชการมาก่อน หรือ 
- รองอธิบดีหรือผู้อ านวยการส านักหรือผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการ 

ประจ าจังหวัด ตั้งแต่ระดับ 8 หรือเทียบเท่าข้ึนไป ที่ก ากับดูแลสายงานที่จะประเมิน 
  กรรมการจ านวน 2-5 คน ให้แต่งตั้งจาก 

- ข้าราชการหรือผู้เคยเป็นข้าราชการซ่ึงด ารงต าแหนง่หรอืเคยด ารงต าแหนง่ต้ังแต่ระดับ 7  
หรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสายงานที่จะประเมิน หรือในสายงานที่เกี่ยวข้องตามท่ีกรมเจ้าสังกัดได้จัดกลุ่มไว้ โดยความเห็นชอบ
ของ ก.พ. ซึ่งผู้นั้นต้องมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถแล้วหรือ 

- ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านที่มีความช านาญในสายงานนั้น ๆ ซึ่งไม่เคยเป็นข้าราชการมาก่อน หรือทั้งนี้    
มีบุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ ซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับ 6   เป็นเลขานุการ 

4. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 “ข้อ  13 การบรรจุและแต่ งตั้ งข้ าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษาในจั งหวัดหรือ
กรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 53(3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2547 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ให้
ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ กศจ. เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ” 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือด ารง
ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ตามประกาศ 
อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ลงวันที่ 7 เมษายน 2558   ตามรายละเอียด ดังนี้ 
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   (1) รับสมัครระหว่างวันที่ 20 – 24 เมษายน 2558 ในวันและเวลาราชการ  
   (2) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ 28 เมษายน 2558 
   (3) ก าหนดการคัดเลือกในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ซึ่งคัดเลือกโดยวิธีสอบข้อเขียน(ภาค ก) และ
ประเมินคุณลักษณะ สัมภาษณ์และวิสัยทัศน์ (ภาค ข) 
   (4) โดยให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจัดท ารายงานตามหัวข้อที่ก าหนด ดังนี้ 
    - ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี 
    - ชื่อผลงานที่จะส่งประเมินและเค้าโครงเรื่องโดยย่อ เมื่อได้รับการคัดเลือกและผลงานไม่มีผู้
ทักท้วงตามก าหนดเวลาแล้ว จึงส่งผลงานฉบับสมบูรณ์เพ่ือประเมินเลื่อนขึ้นและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับช านาญ
การพิเศษ 
    - รายงานคุณลักษณะของบุคคลของผู้สมัคร 
    - เขียนแสงวิสัยทัศน์ในการพัฒนางานกลุ่มนโยบายและแผน (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 
16)  
  2. มีผู้เข้าสมัครเข้ารับการคัดเลือก 1 ราย คือ นางสาวอินทิรา  ชิวปรีชา ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน ระดับช านาญการ กลุ่มนโยบายและแผน 
  3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติ ในการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับช านาญการพิเศษ 
ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2ที่
168/2558 ลงวันที่ 27  เมษายน  2558 (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 17)  
  4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
บุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครแล้ว ปรากฏกว่า  เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศรับ
สมัคร และหากได้รับการคัดเลือกได้ จะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับช านาญการพิเศษ ได้ก็
ต่อเมื่อ ก.ค.ศ. มีมติรับทราบการจัดกรอบอัตราก าลัง ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/796 ลงวันที่ 30 
กันยายน 2557 เรียบร้อยแล้ว ตามประกาศ   อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ลงวันที่ 28 
เมษายน 2558 (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 18) 
  5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก
บุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่ม
นโยบายและแผน ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ที่ 177/2558 ลงวันที่ 6 
พฤษภาคม 2558 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 7 คณะดังนี้ 
   (1) คณะกรรมการกลางประจ าสนามสอบ 
   (2) คณะกรรมการก ากับห้องสอบ 
   (3) คณะกรรมการรับ-ส่งข้อสอบ 
   (4) เจ้าหน้าที่ประจ าห้องสอบสัมภาษณ ์
   (5) คณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบ 
   (6) คณะกรรมการจัดท า ต 2 ข 
   (7) คณะกรรมการท าลายข้อสอบ 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบที่19)  
  6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ด าเนินการประกาศผลการคัดเลือกบุคคล
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและ
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แผน ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ลงวันที่ 28 เมษายน 2558  ซึ่ง นางสาว
อินทิรา  ชิวปรีชา ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เป็นผู้ผ่านการคัดเลือก  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ
ที ่20)  
  7. เนื่องจากผู้ผ่านการคัดเลือก อยู่ระหว่างการพิจารณาการจัดกรอบอัตราก าลัง ของ ก.ค.ศ.  ซึ่งทักท้วง
ค าสั่งกรณีด าเนินการไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ 
ศธ 0206.5/796 ลงวันที่  30 กันยายน 2557  , ที่  ศธ 0206.5/169 ลงวันที่  3 กุมภาพันธ์ 2559 และตาม
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ลงวันที่ 28 เมษายน 2558 หากได้รับการคัดเลือก
ได้ จะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับช านาญการพิเศษ ได้ก็ต่อเมื่อ ก.ค.ศ. มีมติรับทราบ    
การจัดกรอบอัตราก าลัง ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/796 ลงวันที่ 30 กันยายน 2557 เรียบร้อยแล้ว 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 21)  
  8. ก.ค.ศ. มีมติรับทราบการจัดกรอบอัตราก าลังเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/1143 
ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 22)  
  9. นางสาวอินทิรา  ชิวปรีชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ซึ่งเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกได้ส่งผล
งานฉบับสมบูรณ์ในวันที่ 19 เมษายน 2560  เพ่ือประเมินเลื่อนขึ้นและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับช านาญการพิเศษ 
ซึ่งตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ลงวันที่ 7 เมษายน 2558  ให้ส่งชื่อผลงานที่
จะส่งประเมินและเค้าโครงเรื่องโดยย่อ เมื่อได้รับการคัดเลือกและผลงานไม่มีผู้ทักท้วงตามก าหนดเวลาแล้ว จึงส่งผลงาน
ฉบับสมบูรณ์เพ่ือประเมินเลื่อนขึ้นและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับช านาญการพิเศษ  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ     
ที ่23)  

10. การแต่งตั้ง จะแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกไปด ารงต าแหน่งที่ว่าง โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
  1. ขออนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ด าเนินการประเมินผลงานเพื่อ
เลื ่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่ม) 
  2. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน (ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่ม) ประกอบด้วย 

(1) ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2                                            ประธานกรรมการ  
(2) นายอารักษ์  วิเศษสิงห์        รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2          รองประธานกรรมการ 

      (3) นายธีรศักดิ์  หล่อขุนไกร        ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
  สพป.กาญจนบุรี เขต 4    กรรมการ 

(4) นายแมน  ค าวงษ ์                ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล                    กรรมการ/เลขานุการ 
(5) นางธิดารัตน์  ภัทรวังส์        นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ               ผู้ช่วยเลขานุการ 

  3. น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาอนุมัติต่อไป 
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ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาว่าจะให้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
ด าเนินการประเมินผลงาน ของ นางสาวอินทิรา ชิวปรีชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เพ่ือเลื่อนขึ้นและแต่งตั้ง                
ให้ด ารงต าแหน่งในระดับช านาญการพิเศษ โดยผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้วหรือไม่  หรือจะ
พิจารณาเป็นประการใด 

  

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 
 

4.15  เรื่อง  ผลการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา  
38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ(ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่ม) 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

 

ค าขอ 
 

ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขออนุมัติเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทางการ
ศึกษาอ่ืนตามมาตรา  38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ(ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่ม) สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. มาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 

2. หนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548  เรื่อง การประเมินบุคคลเพ่ือ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ต าแหน่งประเภททั่วไป) และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
ต าแหน่ง ระดับ 8 ลงมา 

3. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่  3 เมษายน 2560 เรื่อง          
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทาง

การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งผอ.กลุ่ม) สังกัด สพป.กาญจนบุรี
เขต 4 ตามประกาศ กศจ.กาญจนบุรี ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 

2. สพป.กาญจนบุรี  เขต  4 ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ ตามประกาศ กศจ.กาญจนบุรี 
ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 

3. สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2560 

4. กศจ.กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติ ดังนี้ 
4.1 อนุมัติให้ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภท

วิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่ง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

4.2 อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
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อ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)  
4.3 อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา

อ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ (ต าแหน่ง ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์)  

 4.4  อนุมัติให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 เป็นผู้ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน 
5. ผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 

ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ(ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่ม) จัดส่งผลงาน ดังนี้ 
                      1) นายสุเมธ นิยมธรรม  ต าแหน่งเลขที่ อ 43 ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริม การจัดการ
ศึกษา ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 4 เมษายน 2560 
                       2) นางนวลน้อย ปลาบู่ทอง ต าแหน่งเลขที่ อ 9 ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 4 เมษายน 2560 

6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน 
ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี ที่ 116/2560 สั่ง ณ วันที่ 19 เมษายน 2560 ซึ่งได้
ด าเนินการประเมนิผลงานเรียบร้อย สรุปเป็นข้อมูลตาราง ดังนี้ 

ที ่
รายชื่อผู้ขอรับ 
การประเมิน 

ต าแหน่ง/สังกัด คะแนนเต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

1 นายสเุมธ  
          นยิมธรรม  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ
ต าแหน่งเลขที่ อ 43  กลุ่มส่งเสรมิการจัด
การศึกษา สังกัด สพป.กาญจนบรุ ีเขต 4 

100 75 82.20 ผ่าน 

2 นางนวลน้อย  
          ปลาบู่ทอง  

นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการพิเศษ
ต าแหน่งเลขที่ อ 9 
กลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรพัย์ 
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4  

100  75 80.80 ผ่าน 

 

ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 

ขออนุมัติให้เลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ (ผู้อ านวยการกลุ่ม) ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 ได้รับเอกสารผลงานที่ครบถ้วนสมบูรณ์ จ านวน 2 ราย คือ 

1) นายสุเมธ นิยมธรรม ต าแหน่งเลขที่ อ 43 ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ทั้งนี้  ไม่ก่อน  วันที่ 4 เมษายน 2560 

2) นางนวลน้อย ปลาบู่ทอง ต าแหน่งเลขที่ อ 9 ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์  ทั้งนี ้ ไม่ก่อน  วันที่ 4 เมษายน 2560 
 

ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาจะอนุมัติผลการประเมินเพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
เลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญ
การพิเศษ (ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่ม) โดยผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว หรือไม่ หรือจะ
พิจารณาเป็นประการใด 

 

มติที่ประชุม   อนุมัติตามเสนอ 
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4.16  เรื่อง    การแต่งตั้งครูผู้ช่วย ซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม    
ให้ด ารงต าแหน่ง ครู 

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วย ซึ่งผ่านการประเมิน

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้ด ารงต าแหน่ง ครู   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 – 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี)   ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 

1. มาตรา 53 และ 56  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.2/ ว 20  ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548     เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 

3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3 /ว 24 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2548  เรื่อง    การปรับปรุง
การก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง  การแต่งตั้งครูผู้ช่วย
ให้ด ารงต าแหน่งครู ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 

5. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 3 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2556  เรื่อง   กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการ
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ ากว่าขั้นต่ าหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2555   

6. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่  3 เมษายน 2560  เรื่องการ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

ด้วยข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ผ่านการประเมินการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครบสองปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนดจ านวน 125 ราย  สรุปเป็นข้อมูล
ตาราง ดังนี้ 
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ที่ ชื่อ – สกุล สถานศึกษา 

วัน เดือน ปี ผลคะแนนการประเมินร้อยละ (ครั้งที่) 

ที่บรรจุ 

ผ่านการ
เตรยีมความ

พร้อมฯ 
ได้รับการ
แต่งต้ัง 

๑ 2 ๓ 4 ๕ 6 ๗ 8 

1 น.ส.จริกาญจน ์
แผนกุล 

บ้านทุ่งนา ๒๑พ.ค. 
๕๘ 

๒๑พ.ค. 
๖๐ 

50.88 56.14 67.54 74.56 90.35 94.74 97.37 97.37 

2 นายกฤษฎา
เพ็ชทอง 

อนุบาลศรี
สวัสดิ ์

๒๑พ.ค. 
๕๘ 

๒๑พ.ค. 
๖๐ 

50.88 55.26 57.02 58.77 64.91 73.68 81.58 85.96 

3 นางกอ้นเพชร
ชัยชญา 

บ้านหนองผู้
เฒ่า 

๒๑พ.ค. 
๕๘ 

๒๑พ.ค. 
๖๐ 

68.42 71.96 74.56 80.70 85.09 88.6 96.49 96.49 

4 น.ส.โชติภัค
นครเอี่ยม 

ชุมชนบ้าน
ท่ากระดาน 

๒๑พ.ค. 
๕๘ 

๒๑พ.ค. 
๖๐ 

62.28 67.54 71.93 77.19 78.95 83.33 89.47 92.98 

5 น.ส.ลลิตา 
ศรีจันทึก 

บ้านวังลาน 9 มิ.ย.
58 

9 มิ.ย.
60 

58.77 62.28 67.54 69.30 94.74 95.61 98.25 99.12 

6 นายนฤนาท
เอี่ยมฉ่ า 

บ้านทุ่งนา
นางหรอก 

9 มิ.ย.
58 

9 มิ.ย.
60 

75.44 77.19 81.56 83.33 96.92 89.51 92.4 96.32 

7 นายวิรุต ิ
พรมจันทร ์

วัดสระกลอย
สามัคคีธรรม 

9 มิ.ย.
58 

9 มิ.ย.
60 

65.79 66.67 68.42 76.32 67.54 83.33 95.61 95.61 

8 น.ส.วารุณี
ทิพยะ 

วัดศรีโลหะ
ราษฏร์บ ารุง 

9 มิ.ย.
58 

9 มิ.ย.
60 

59.65 61.4 68.42 71.93 72.81 74.56 77.19 81.58 

9 น.ส.ธัชพรรณ
เจริญยิ่ง 

อนุบาลด่าน
มะขามเต้ีย 

9 มิ.ย.
58 

9 มิ.ย.
60 

79.82 81.58 84.21 85.96 91.23 93.86 95.61 95.61 

10 น.ส.พรพรรณ 
นิยา 

บ้านหินแด้น 9 มิ.ย.
58 

9 มิ.ย.
60 

66.67 68.42 69.3 72.81 76.32 80.7 89.47 92.11 

11 น.ส.จันทิมา
สวัสดิ์ดารา 

บ้านนาสวน 9 มิ.ย.
58 

9 มิ.ย.
60 

88.94 90.71 93.23 95.85 96.62 98.42 99.21 99.42 

12 นางดารณี
โสรัจจกิจ 

บ้านน้ าพ ุ 9 มิ.ย.
58 

9 มิ.ย.
60 

69.3 73.68 80.7 87.72 90.35 92.11 95.61 98.25 

13 น.ส.จนัทร์ทมิา
วิมูลศักดิ์ 

บ้านหนอง
หญ้าปล้อง 

9 มิ.ย.
58 

9 มิ.ย.
60 
 
 
 
 

58.77 60.53 63.16 64.91 73.68 76.32 78.07 79.82 
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ที่ ชื่อ – สกุล สถานศึกษา 

วัน เดือน ปี ผลคะแนนการประเมินร้อยละ (ครั้งที่) 

ที่บรรจุ 

ผ่านการ
เตรียมความ
พร้อมฯ 
ได้รับการ
แต่งต้ัง 

๑ 2 ๓ 4 ๕ 6 ๗ 8 

14 น.ส.กนกพรวิ
ราวรรณ ์

บ้านทุ่งนา 15 มิ.ย.
58 

15 มิ.ย.
60 

66.67 66.67 71.05 77.19 80.70 87.71 92.10 97.36 

15 น.ส.ศศิวิมล  
ส่งกุล 

บ้านตลาด
เขตมิตรภาพ
ที่ 105 

16มี.ค.
58 

16มี.ค.
60 

60.32 62.28 65.83 72.32 81 82.59 83.57 89.12 

16 นางกาญจนาณ์  
สังคต 

บ้านวังไผ่ 16มี.ค.
58 

16มี.ค.
60 

65.08 68.62 66.47 67.46 68.43 70.02 79.92 88.55 

17 นายศุภชยั  
สาล ี

อนุบาลวัดลูกแก
ประชาชนูทิศ 

16มี.ค.
58 

16มี.ค.
60 

66.76 71.93 79.82 82.46 85.09 86.84 87.72 89.47 

18 น.ส.ภัทรฐิณีพร 
พงษ์วิสุวรรณ ์

อนุบาลวัดลูกแก
ประชาชนูทิศ 

10มี.ค.
58 

10มี.ค.
60 

66.67 68.26 71.43 75.44 77.31 79.88 83.42 86.84 

19 น.ส.ชมนภัส  
สโมสร 

วัดส านักคร้อ 16มี.ค.
58 

16มี.ค.
60 

85.99 91.13 93.09 94.86 95.84 94.68 95.66 96.64 

20 นางสุนิสา  
ฝอยนิสา 

บ้านหนองซ่อน
ผึ้งผดุงวิทย์ 

16มี.ค.
58 

16มี.ค.
60 

80.67 83.95 84.22 85.98 87.13 87.73 95.85 97.44 

21 นายอธิษฐ์          
บ้านพุก 

อนุบาลพนมทวน 
(วัดรางหวาย) 

16มี.ค.
58 

16มี.ค.
60 

69.19 78.43 81.98 81.98 87.45 90.1 94.26 94.26 

22 น.ส.ภิญญาพัชญ์  
คุ้มญาต ิ

บ้านบ่อ
ระแหง 

16มี.ค.
58 

16มี.ค.
60 

67.41 69.98 76.1 75.91 83.8 85.57 91.5 94.07 

23 นางณัฐธิดา 
ผลดี 

วัดหวายเหนียว         
”ปุญสิริวิทยา” 

16มี.ค.
58 

16มี.ค.
60 

67.04 69 77.45 77.45 77.45 80.11 90.89 93.28 

24 น.ส.ล าแพน        
อรุณพันธุ์
วิสุทธิ ์

บ้านเขา
กรวด 

16มี.ค.
58 

16มี.ค.
60 

80.7 82.46 83.33 85.09 86.84 87.72 90.35 92.98 

25 น.ส.ถิระณัช            
เลิศสมพรรักษ์ 

บ้านทัพพระยา 5 มี.ค.
58 

5 มี.ค.
60 

60.32 62.89 68.81 69.61 80.02 83.57 84.55 91.08 

26 นางประภาศริิ          
จุลกิจวัฒน ์

อนุบาลวัดลกู
แกประชาชนูทิศ 

2 เม.ย.
58 

2 เม.ย.
60 

59.94 73.34 81.42 84.97 91.08 94.44 96.83 98.41 

27 น.ส.นันทพร  
ด้วงปลี 

บ้านหนองตายอด 1 ก.ค. 
58 

1 ก.ค. 
60 

88.89 90.35 94.73 94.73 92.10 96.45 96.45 96.45 
 

28 น.ส.ลัดดาวัลย์          
เจตน์จ านง 

วัดหนองปลิง 1 ก.ค. 
58 

1 ก.ค. 
60 

64.09 71.80 76.14 84.22 86.97 94.68 96.44 96.45 

29 น.ส.มะปราง 
อ่ าเย็น 

บ้านป่าไม้
สะพานลาว 

19 พ.ค.
58 

19พ.ค.
60 

66.66 78.71 87.34 96.03 96.03 97.62 98.41 99.2 
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ที่ ชื่อ – สกุล สถานศึกษา 

วัน เดือน ปี ผลคะแนนการประเมินร้อยละ (ครั้งที่) 

ที่บรรจุ 

ผ่านการ
เตรียมความ
พร้อมฯ 
ได้รับการ
แต่งต้ัง 

๑ 2 ๓ 4 ๕ 6 ๗ 8 

30 นายธวัชชัย 
อาจมาก 

เพียงหลวง3 29พ.ค.
58 

29พ.ค.
60 

69.67 75.4 80.66 86.33 85.57 92.47 96.82 96.82 

31 น.ส.นริศรา  
วาเสนัง 

อนุบาลสังข
ละบุร ี

29พ.ค.
58 

29พ.ค.
60 

65.08 67.65 71.98 76.33 78.89 79.87 80.7 81.36 

32 น.ส.จตุพร 
เพ็ชรพยัพ 

บ้านกองม่องทะ 29พ.ค.
58 

29พ.ค.
60 

66.66 68.25 73.15 76.33 79.08 80.67 82.44 85.99 

33 นส.สุกัญญา   
เต็งสุวรรณ 

บ้านเขาสาม
ชั้น 

 24 ก.พ.
58 

 24 ก.พ. 
60 

66.66 69.29 72.80 76.31 85.08 90.35 93.85 98.24 

34 นางพรลภัส   
ศรีสังวร 

บ้านหาดง้ิว 10 มี.ค. 
58 

 10 มี.ค. 
60 

74.56 78.94 82.45 84.21 86.84 89.47 90.35 93.85 

35 น.ส.ดวงใจ   
จงเจริญ 

บ้านบ้องตี้ 10 มี.ค. 
58 

 10 มี.ค. 
60 

78.94 82.45 89.47 91.22 92.98 93.85 94.73 95.61 

36 น.ส.ณัฐญาภรณ์  
อยู่สถิต 

บ้านแก่งจอ 10 มี.ค. 
58 

 10 มี.ค. 
60 

54.62 56.79 69.29 77.19 75.43 84.21 90.35 94.73 

37 นายณรงค์ชัย  
สง่าแสง 

ไทรโยคใหญ่ 10 มี.ค. 
58 

 10 มี.ค. 
60 

80.70 82.45 84.21 85.96 87.71 89.47 92.10 95.61 

38 นายธงชัย   
บุญธรรม 

ไทรโยคใหญ่ 10 มี.ค. 
58 

 10 มี.ค. 
60 

67.54 72.80 77.19 78.94 81.57 83.33 85.96 87.71 

39 นางเกสรี   
ธนศักดิ์ศิร ิ

วัดปรังกาส ี 10 มี.ค. 
58 

 10 มี.ค. 
60 

57.86 61.56 69.29 76.31 81.57 85.08 89.47 91.22 

40 นายธนโชติ  
เจริญเกต ุ

บ้านกุยแหย ่ 10 มี.ค. 
58 

 10 มี.ค. 
60 

63.12 65.78 67.54 70.17 72.80 79.82 86.84 93.85 

41 นายชาตรี   
มีคติธรรม 
 

สมาคมป่าไม้แห่ง
ประเทศไทยอุทิศ 

10 มี.ค. 
58 

 10 มี.ค. 
60 

52.63 57.01 
 

64.03 
 

68.42 
 

70.17 
 

71.92 
 

73.68 
 

76.31 
 

42 นางรุ่งนภา   
จะชินรัมย ์

บ้านห้วยเสือ 10 มี.ค. 
58 

 10 มี.ค. 
60 

66.66 70.17 73.68 75.43 77.19 79.82 84.21 91.22 

43 นายค าพ ี  
เสนา 

วัดป่าถ้ าภูเตย 10 มี.ค. 
58 

 10 มี.ค. 
60 

80.67 82.45 84.21 85.96 88.59 90.35 92.98 94.73 

44 น.ส.สุภารัตน์  
แซ่สัว 

บ้านซองกาเรีย 10 มี.ค. 
58 

 10 มี.ค. 
60 

51.40 66.66 69.29 71.92 72.80 79.82 92.98 98.24 

45 น.ส.จุฑามาศ  
ศิลป์ไพบูลย์
พานิช 

อนุบาลสังขละ
บุรี 

10 มี.ค. 
58 

 10 มี.ค. 
60 

70.17 73.68 76.31 81.57 85.96 89.47 92.98 94.73 
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ที่ ชื่อ – สกุล สถานศึกษา 

วัน เดือน ปี ผลคะแนนการประเมินร้อยละ (ครั้งที่) 

ที่บรรจุ 
ผ่านการเตรียม
ความพร้อมฯ 
ได้รับการแต่งต้ัง ๑ 2 ๓ 4 ๕ 6 ๗ 8 

46 น.ส.ธนิดา   
สกุลจุมจัง 

อนุบาลสังขละ
บุรี 

10 มี.ค. 
58 

 10 มี.ค. 
60 

69.29 71.05 74.56 78.07 85.08 86.84 88.59 94.73 

47 น.ส.ปารีณา   
ยังด ี

อนุบาลสังขละ
บุรี 

10 มี.ค. 
58 

 10 มี.ค. 
60 

68.42 71.05 72.80 75.43 78.07 82.45 83.33 88.59 

48 นางอรอุมา   
สุขวิสิฏฐ ์

อนุบาลสังขละ
บุรี 

10 มี.ค. 
58 

 10 มี.ค. 
60 

71.05 73.68 78.07 82.45 86.84 90.35 92.10 95.61 

49 น.ส.นันทพร  
พั่นเท้ีย 

วัดวังก์วิเวกา
ราม 

10 มี.ค. 
58 

 10 มี.ค. 
60 

69.29 73.68 79.82 83.33 86.84 86.84 91.22 98.24 

50 นายปฏิพัทธ ์ 
พิทยาวัฒน์ 

บ้านหินตั้ง 10 มี.ค. 
58 

 10 มี.ค. 
60 

75.43 80.70 85.96 86.84 88.59 92.10 96.49 97.36 

51 น.ส.สุภิดา   
บัวผัด 

บ้านท่าดินแดง 10 มี.ค. 
58 

 10 มี.ค. 
60 

74.56 76.31 78.07 79.82 81.57 83.33 92.98 98.24 

52 นายปยิโชค   
สลีอ่อน 

บ้านบ้องตี ้ 28 เม.ย.
58 

28 เม.ย. 60 66.66 69.29 72.80 76.31 85.08 90.35 93.85 98.24 

53 ว่าที่ ร.ต.จตุพล  
อยู่เพ็ชร ์

บ้านลิ่นถิ่น 28 
เม.ย.58 

28 เม.ย.
60 

74.56 78.94 82.45 84.21 86.84 89.47 90.35 93.85 

54 นายสิขรินทร์  
เครือน้อย 

บ้านห้วยเสือ 28 
เม.ย.58 

28 เม.ย.
60 

78.94 82.45 89.47 91.22 92.98 93.85 94.73 95.61 

55 น.ส.ชลาลัย   
นนศรีภักดี 

บ้านหินตั้ง 28เม.ย. 
58 

28 เม.ย.
60 

69.29 73.68 76.31 80.70 83.33 89.47 93.85 97.36 

56 ว่าที ่ร.ต.หญิงจง

จิตต์  กลางวงษ์ 
บ้านหินตั้ง 28เม.ย. 

58 
28 เม.ย.
60 

68.42 73.68 77.19 80.70 82.45 85.08 90.35 93.85 

57 น.ส.จารุณี  
ญวนรัมย ์

บ้านล าอีซ ู 27ก.พ.
58 

27ก.พ.
60 

60.55 73.76 78.11 79.88 82.45 85.01 88.87 91.13 

58 นางกญัญาภัค  
ปัญญาด ี

บ้านหนอง
ประดู่ 

27ก.พ.
58 

27ก.พ.
60 

64.46 68.99 74.32 78.47 81.04 85.19 92.1 96.63 

59 น.ส.โสภา  
ดอกโศก 

บ้านหนอง
ปลาไหล 

27ก.พ.
58 

27ก.พ.
60 

63.5 66.67 66.67 66.67 69.42 90.93 95.85 98.23 

60 นายสิทธพิงษ์ 
รัตนพันธ์ 

บ้านหนองกะ
หนาก 

27ก.พ.
58 

27ก.พ.
60 

80.67 82.45 84.22 85.99 88.75 91.32 93.09 93.88 

61 นางกาญจนา  
ปราสาททอง 

บ้านหนอง
ปลิง 

27ก.พ.
58 

27ก.พ.
60 

72.97 76.33 78.11 81.84 85.76 89.12 89.92 93.46 
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ที่ ชื่อ – สกุล สถานศึกษา 

วัน เดือน ปี ผลคะแนนการประเมินร้อยละ (ครั้งที่) 

ที่บรรจุ 

ผ่านการ
เตรียมความ
พร้อมฯ 
ได้รับการ
แต่งต้ัง 

๑ 2 ๓ 4 ๕ 6 ๗ 8 

62 น.ส.วิกานดา  
เผ่าสวัสดิ ์

บ้านวังใหญ ่ 27ก.พ.
58 

27ก.พ.
60 

66.66 66.66 74.92 92.47 88.18 94.33 94.86 94.86 

63 น.ส.เสาวลักษณ์  
เพชรดีมีสกุล 

บ้านพุพรหม 27ก.พ 
58 

27ก.พ.
60 

60.53 65.79 70.18 76.32 85.09 89.47 92.98 95.61 

64 น.ส.วันเพ็ญ  
แก้วพูล 

บ้านพรหมณ ี 27ก.พ.
58 

27ก.พ.
60 

63.72 67.45 71.98 75.34 77.91 82.44 85.19 90.51 

65 น.ส.ธารารัตน ์
วงษ์สุกรรม 

เขาวง
พระจันทร์ 

27ก.พ 
58 

27ก.พ.
60 

72.96 75.72 79.27 83.61 86.17 88.75 96.64 99.21 

66 น.ส.จุไรรัตน์  
วังกุ่ม 

บ้านกรับ
ใหญ่ 

27ก.พ.
58 

27ก.พ.
60 

66.67 72.18 82.63 89.91 89.92 90.9 92.49 94.07 

67 น.ส.รุ้งธิวา  
จันทร์ผ่อง 

บ้านหนอง
ขอน 

27ก.พ.
58 

27ก.พ.
60 

73.52 75.49 78.85 89.16 91.13 92.11 93.88 94.86 

68 น.ส.ยุพาพร  
ขุนรุ่งเรือง 

บ้านน้ าโจน 16มี.ค.
58 

16มี.ค.
60 

66.66 73.15 78.66 80.44 87.95 89.72 91.31 94.86 

69 น.ส.สุพรรณี  
รัตนมุนีบรรพต 

ชุมชนบ้าน
หนองฝ้าย 

16มี.ค.
58 

16มี.ค.
60 

73.58 76.94 80.49 82.26 85.01 87.58 90.34 92.11 

70 นางวาสนา  
ค าภา 

บ้านพุบอน 16มี.ค.
58 

16มี.ค.
60 

72.97 73.95 77.5 77.5 81.84 83.61 87.96 93.89 

71 น.ส.อนัญญา  
สังข์วรรณะ 

อนุบาลบ่อ
พลอย 

16มี.ค.
58 

16มี.ค.
60 

70.17 74.56 78.94 78.94 78.07 82.45 87.71 94.73 

72 น.ส.โชติรส  
สังข์ทอง 

บ้านหนอง
นกแกว้ 

16มี.ค.
58 

16มี.ค.
60 

75.73 80.67 85.62 86.6 86.79 90.52 93.89 95.47 

73 น.ส.นภัสสร  
ภิรมย์รักษ ์

อนุบาลบ่อ
พลอย 

16มี.ค.
58 

16มี.ค.
60 

73.15 74.93 78.48 81.05 82.82 84.59 85.57 90.52 

74 นายณัฐวัฒน์  
สิริอรุณรัตน์ 

วัดหนองไม้
เอื้อย 

16มี.ค.
58 

16มี.ค.
60 

57.19 62.32 65.68 70.03 72.78 74.74 80.06 84.59 

75 น.ส.พัชรินทร์  
เลิศสงคราม 

บ้านหนอง
โพธิ ์

16มี.ค.
58 

16มี.ค.
60 

53.83 61.72 65.27 71.57 77.69 82.03 88.33 90.11 

76 น.ส.จุฑาธิบดิ์  
แก้วบุญมา 

บ้านหลังเขา 16มี.ค.
58 

16มี.ค.
60 

74.56 77.13 80.67 85.01 88.57 92.11 95.66 98.22 

77 น.ส.เนตรนภา  
เช่ียวชาญชยั 

บ้านหนอง
เตียน 

16มี.ค.
58 

16มี.ค.
60 

69.42 72.78 76.14 78.71 79.51 82.26 86.79 90.34 
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ที่ ชื่อ – สกุล สถานศึกษา 

วัน เดือน ปี ผลคะแนนการประเมินร้อยละ (ครั้งที่) 

ที่บรรจุ 

ผ่านการ
เตรียมความ
พร้อมฯ 
ได้รับการ
แต่งต้ัง 

๑ 2 ๓ 4 ๕ 6 ๗ 8 

78 น.ส.สุนันท์  
หนูอ้น 

บ้านเขาแดง 16มี.ค.
58 

16มี.ค.
60 

60.52 66.67 70.17 72.8 76.47 78.43 86.27 90.19 

79 นางธมน   
ขาวนิลรัตน ์

เขาวง
พระจันทร์ 

8พ.ค.
58 

8พ.ค. 
60 

72.18 78.71 81.47 85.01 83.43 94.07 97.62 98.41 

80 น.ส.มัชฌิมา  
สุวาส 

อนุบาลบ่อ
พลอย 

2มิ.ย.
58 

2มิ.ย. 
60 

73.95 75.72 79.27 81.04 85.99 89.55 93.7 97.25 

81 น.ส.นิสา   
แสงข า 

ไทยรัฐวิทยา 
21 (บ้านล า
เหย) 

2มิ.ย.
58 

2มิ.ย. 
60 

66.67 69.42 72.18 73.95 76.71 80.44 83.19 85.95 

82 นายวรวัฒน์  
เอกวารยี ์

บ้านพุรวก 2มิ.ย.
58 

2มิ.ย.60 75.4 80.11 81.28 83.94 91.06 92.77 95.25 97.6 

83 น.ส.ทัศน์ธารี  
แสนชา 

บ้านหนอง
ปลาไหล 

2มิ.ย.
58 

2มิ.ย.60 69.41 72.96 77.49 80.85 85.19 88.55 91.12 93.69 

84 น.ส.คนึงนุช  
ยางศิลา 

บ้านหนอง
เค็ด 

12มิ.ย.
58 

12มิ.ย.
60 

68.42 74.56 82.45 92.98 93.85 94.73 96.49 99.12 

85 นายปยิพงศ์  
รุจินานนท์ 

บ้านตลุง
เหนือ 

12มิ.ย.
58 

12มิ.ย.
60 

77.31 78.11 88.94 91.32 86.56 88.14 92.67 94.26 

86 น.ส.ชุลี   
เกตุคง 

ประชา
พัฒนา 

12มิ.ย.
58 

12มิ.ย.
60 

67.65 78.53 82.26 85.81 87.77 91.74 92.53 94.87 

87 น.ส.กาญจนา
หงษ์โต 

ไทรโยคน้อย
วิทยา 

12 ธ.ค.
57 

12 ธ.ค.
59 

61.4 63.16 67.54 87.72 87.72 90.35 92.98 94.74 

88 น.ส.กัญญา
พรจะวะ
อรรถ 

ร่มเกล้า
กาญจนบุร ี

12ธ.ค.
57 

12ธ.ค.
59 

71.05 73.68 79.82 84.21 85.96 87.72 92.98 95.61 

89 น.ส.วีญา
ภัทรมัชม ี

ท่าม่วง
ราษฎร์บ ารุง 

30 ม.ค.
58 

30 ม.ค.
60 

62.28 64.04 73.68 77.19 83.33 87.72 90.35 92.98 

90 น.ส.พัทรินยา
สืบจากอินทร ์

กาญจนานุ
เคราะห์ 

20มี.ค.
58 

20มี.ค.
60 

66.67 69.3 70.18 74.56 78.07 87.72 90.35 92.98 

91 น.ส.โกศล 
แป้นเขียว 

กาญจนานุ
เคราะห์ 

20มี.ค.
58 

20มี.ค.
60 

66.67 70.18 71.93 75.44 78.07 89.47 90.35 92.98 

92 น.ส.วิชยารตัน์
ลิมทโรภาส 

กาญจนานุ
เคราะห์ 

20 มี.ค.
58 

20 มี.ค.
60 

66.67 68.42 70.18 72.81 73.68 85.96 87.72 88.6 

93 นายชนบดี
เหลืองสด 

กาญจนานุ
เคราะห์ 

20 มี.ค.
58 

20 มี.ค.
60 

66.67 69.3 71.05 71.05 75.44 83.33 85.96 89.47 
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ที่ ชื่อ – สกุล สถานศึกษา 

วัน เดือน ปี ผลคะแนนการประเมินร้อยละ (ครั้งที่) 

ที่บรรจุ 

ผ่านการ
เตรียมความ
พร้อมฯ 
ได้รับการ
แต่งต้ัง 

๑ 2 ๓ 4 ๕ 6 ๗ 8 

94 น.ส.พิกุลวนา
พิทักษ์กุล 

วิสุทธรังษี 20 มี.ค.
58 

20 มี.ค.
60 

66.67 70.18 79.82 88.6 91.23 95.61 96.49 98.25 

95 นายไกรสิ
ภณณ์พงษ์
วิทยภาน ุ

วิสุทธรังษี 20 มี.ค.
58 

20มี.ค.
60 

66.67 69.3 72.81 82.46 90.35 92.98 96.49 98.25 

96 นางถวัลย์
ลักษณ์กาญจนบุตร 

อุดมสิทธิ
ศึกษา 

20 มี.ค.
58 

20 มี.ค.
60 

54.39 57.89 57.89 61.4 62.28 69.3 70.18 72.81 

97 น.ส.ชีวิตา 
บุญถนอม 

อุดมสิทธิ
ศึกษา 

20มี.ค.
58 

20 มี.ค.
60 

63.16 67.54 68.42 70.18 71.05 77.19 78.95 78.95 

98 น.ส.กรรณิกา
ทองค ารัตน์ 

บ่อพลอย
รัชดาภิเษก 

20 มี.ค.
58 

20 มี.ค.
60 

75.44 77.19 78.07 78.95 80.7 81.58 83.33 85.09 

99 น.ส.วาสนา 
สีแดง 

ห้วยกระเจา
พิทยาคม 

20 มี.ค.
58 

20 มี.ค.
60 

57.89 62.28 66.67 73.68 78.95 85.09 90.35 95.61 

100 น.ส.มณฑลี
เพิ่มทรัพย ์

ศรีสวัสดิ์
พิทยาคม 

20มี.ค. 
58 

20มี.ค.
60 

52.63 64.04 68.42 78.07 81.58 88.6 99.12 99.12 

101 น.ส.กิตติยา
น้อยต้นวงษ ์

ร่มเกล้า 
กาญจนบุร ี

30 ม.ค.
58 

30 ม.ค.
60 

63.16 66.67 72.81 84.21 85.96 88.6 95.61 98.25 

102 นายธรรมจกัร
นิลรักษา 

ทองผาภูมิ
วิทยา 

17ก.พ.
58 

17 ก.พ.
60 

52.63 60.53 66.67 73.68 78.95 86.84 92.11 95.61 

103 น.ส.ชลธิชา
พวงพยอม 

ร่มเกล้า 
กาญจนบุร ี

20มี.ค.
58 

20 มี.ค.
60 

75.44 78.07 81.58 82.46 88.6 93.86 95.61 98.25 

104 น.ส.สุพิชชา
สาตรา 

ทองผาภูมิ
วิทยา 

20 มี.ค.
58 

20 มี.ค.
60 

54.39 60.53 65.79 71.05 78.07 81.58 88.6 99.12 

105 น.ส.กนกพร
ประวาลวิมุติ 

ทองผาภูมิ
วิทยา 

20 มี.ค.
58 

20 มี.ค.
60 

54.39 59.65 66.67 73.68 79.82 85.09 88.6 96.49 

106 น.ส.ชลธิชา
พวงพยอม 

ร่มเกล้า 
กาญจนบุร ี

20มี.ค.
58 

20 มี.ค.
60 

75.44 77.19 81.58 82.46 88.6 93.86 95.61 98.25 

107 น.ส.กนิษฐา
สุธารักษ์
ศักดา 

เลาขวัญ
ราษฎร์บ ารุง 

20มี.ค.
58 

20 มี.ค.
60 

57.89 59.65 61.4 65.79 82.46 85.09 86.84 89.47 

108 ว่าที ่ร.ต. สุธนศรี 

ศักดิ์บางเตย 
พระแท่นดง
รังวิทยาคาร 

20 มี.ค.
58 

20 มี.ค.
60 

63.16 69.3 72.81 79.82 84.21 81.58 76.32 89.47 

109 น.ส.อิศราภรณ์
พันธ์ธีรศร ี

ไทรโยคมณี
กาญจนว์ิทยา 

20 มี.ค.
58 

20 มี.ค.
60 

69.3 71.05 75.44 78.07 83.33 86.84 91.23 92.98 
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ที่ ชื่อ – สกุล สถานศึกษา 

วัน เดือน ปี ผลคะแนนการประเมินร้อยละ (ครั้งที่) 

ที่บรรจุ 

ผ่านการ
เตรียมความ
พร้อมฯ 
ได้รับการ
แต่งต้ัง 

๑ 2 ๓ 4 ๕ 6 ๗ 8 

110 น.ส.ผกาภัทร
ธรรมบัญชา 

ท่ามะกา
วิทยาคม 

20 มี.ค.
58 

20 มี.ค.
60 

59.65 60.53 60.53 64.04 70.18 78.07 83.33 85.96 

111 นายเกษม
สิทธิ์พิมุขชัย
สิทธิ์ 

ท่ามะกา
วิทยาคม 

20 มี.ค.
58 

20 มี.ค.
60 

67.54 67.54 72.81 74.56 74.56 77.19 88.6 89.47 

112 น.ส.สมใจอุ้ม
ไกร 

ท่าม่วง
ราษฎร์บ ารุง 

20 มี.ค.
58 

20 มี.ค.
60 

67.54 69.3 71.93 74.56 78.95 83.33 88.6 92.11 

113 น.ส.กชพรรณ
ศรีภูมมา 

ท่าม่วง
ราษฎร์บ ารุง 

20 มี.ค.
58 

20 มี.ค.
60 

62.28 64.91 70.18 73.68 77.19 81.58 86.84 89.47 

114 นายสุรารักษ์
ก ายาน 

ท่าม่วง
ราษฎร์บ ารุง 

20 มี.ค.
58 

20มี.ค.
60 

62.28 66.67 73.68 77.19 83.33 87.72 90.35 92.98 

115 น.ส.ปัทมาศ
เครือวงศ์ 

ประชามงคล 20มี.ค.
58 

20 มี.ค.
60 

66.67 68.42 71.05 72.81 77.19 82.46 86.84 94.74 

116 นายอธิวัฒน์
เสนาทับ 

ประชามงคล 10เม.ย.
58 

20 เม.ย.
60 

54.39 57.02 60.53 64.04 70.18 72.81 80.7 83.33 

117 นายมูหมัดเฟ
ดีร์ยูโซ๊ะ 

ท่าม่วง
ราษฎร์บ ารุง 

10เม.ย.
58 

10เม.ย.
60 

62.28 65.79 71.05 73.68 77.19 81.58 88.6 90.35 

118 นายสิลารัฐ
อรุณธัญญา 

กาญจนานุ
เคราะห์ 

25พ.ค.
58 

25 พ.ค.
60 

60.53 66.67 67.54 71.93 74.56 84.21 93.86 95.61 

119 นายสุทินสุขุม
พันธ ์

หนองปรือ
พิทยาคม 

2มิ.ย.
58 

2 มิ.ย.
60 

58.77 60.53 64.91 78.95 82.46 84.21 90.35 92.11 

120 น.ส.ชีวรัตน์
อิ่มใจ 

หนองรี
ประชานิมิต 

2มิ.ย.
58 

2 มิ.ย.
60 

69.3 77.19 82.46 85.09 85.96 89.47 92.98 94.74 

121 นายวิรยิะกิติ
กุล 

ห้วยกระเจา
พิทยาคม 

2 มิ.ย.
58 

2มิ.ย. 
60 

57.89 62.28 67.54 73.68 78.95 85.09 90.35 95.61 

122 น.ส.ศิวรรจน์
ศิริรัตน์ 

ด่านมะขาม
เต้ียวิทยาคม 

2 มิ.ย.
58 

2มิ.ย. 
60 

53.51 58.77 64.91 69.3 76.32 79.82 84.21 86.84 

123 น.ส.นันทพร
วงษ์ละคร 

ด่านมะขาม
เต้ียวิทยาคม 

2 มิ.ย.
58 

2  มิ.ย.
60 

66.67 66.67 69.3 76.32 77.19 97.37 99.12 99.12 

124 น.ส.พิกุลโพน
พุธ 

ด่านมะขาม
เต้ียวิทยาคม 

2มิ.ย.
58 

2 มิ.ย.
60 

51.75 53.51 56.14 61.4 67.54 76.32 80.7 85.96 

125 น.ส.วารี
พรหมมา 

กาญจนานุ
เคราะห์ 

2มิ.ย.
58 

2 มิ.ย.
60 

72.81 77.19 84.21 79.82 81.58 83.33 90.35 94.74 
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ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 

1.  ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ทั้ง 125 ราย ให้ด ารงต าแหน่งครู ในสถานศึกษาเดิม และให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 ตั้งแต่วันถัดจากวันครบ
ก าหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 

2. อนุมัติปรับปรุงต าแหน่งจาก ต าแหน่งครูผู้ช่วย เป็นต าแหน่งครู 
 

ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาจะอนุมัติผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม โดยผ่าน
การตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว หรือไม่  หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 

 
มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 

 
4.17  เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ  

ต าแหน่งนิติกร  กรณีรับโอนหรือย้ายจากข้าราชการประเภทอ่ืน ให้ได้รับเงิน พ.ต.ก. 
ต่อเนื่อง 

 
ค าขอ 

ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ  ต าแหน่งนิติกร  กรณีรับโอนหรือย้ายจากข้าราชการประเภทอ่ืน ให้ได้รับเงิน 
พ.ต.ก. ต่อเนื่อง   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3   

 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. มาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ก าหนดว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาจได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามระเบียบที่ 
ก.ค.ศ.ก าหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

2. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา 38 ค.(2) สายงานนิติการ กรณีรับโอนหรือย้ายจากข้าราชการประเภทอ่ืน ซึ่งเคยได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มี
เหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร ตามกฎหมาย ระเบียบอื่น ให้ได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของบุคลากรทางการศึกษา ในสายงานนิติกร พ.ศ. 2553 ตาม
หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 11 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2558 

3. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่  3 เมษายน 2560  เรื่องการปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
                 ด้วยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) สาย
งานนิติการ  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3  ได้ยื่นค าขอรับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุ
พิเศษ ต าแหน่งนิติกร กรณีรับโอนหรือย้ายจากข้าราชการประเภทอ่ืน ให้ได้รับเงิน พ.ต.ก. ต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 
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2560 (ยื่นค าขอวันที่ 14 มีนาคม 2560) จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
รายที่ 1  น.ส.พัชรา  ฤทธิ์เรืองรุ่ง    ต าแหน่งนิติกร ระดับช านาญการ 
รายที่ 2  น.ส.พรพันธ์  สุทธาคง     ต าแหน่งนิติกร ระดับช านาญการ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน

ตามมาตรา 38 ค(2) สายงานนิติการ กรณีรับโอนหรือย้ายจากข้าราชการประเภทอ่ืน ซึ่งเคยได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มี
เหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร  (พ.ต.ก.)ข้อ 4  ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือส่วนราชการ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ยื่นค าขอ  จ านวน 3 คน ประกอบด้วย 

1.  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายจาก
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ ที่ก ากับดูแลด้านกฎหมายหรือด้านบริหารงานบุคคล เป็นประธาน 

2.  ผู้แทนกรรมการใน กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ที่คัดเลือกกันเองเป็นกรรมการ 
3.  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล หรือหัวหน้าหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

หรือส่วนราชการ เป็นกรรมการและเลขานุการโดยมีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ยื่นค าขอและรายงานผลการ
ตรวจสอบตามแบบ พ.ต.ก. ต่อเนื่อง 2 ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 11 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2558 
 
ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ยื่นค าขอรับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุ
พิเศษ ต าแหน่งนิติกร กรณีรับโอนหรือย้ายจากข้าราชการประเภทอ่ืน ให้ได้รับเงิน พ.ต.ก. ต่อเนื่องของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  ประกอบด้วย 

1) นายวุฒิภัทร  จูมโสดา      รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3                   ประธานกรรมการ 
2) นายอุดม  เหลืองสด             ประธานอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี       กรรมการ 
3) นายวีระกิจ  เม่งอ าพัน      ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล              กรรมการและเลขานุการ 

 
 

ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ  โดยผ่านการตรวจสอบของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว หรือไม่ หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 
 
มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 

 

4.18  เรื่อง  การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขออนุมติการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ว่างในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1.มาตรา 41 มาตรา 53 และมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 7  ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 เรื่อง การปรับปรุงการ
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ก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง          

การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
4. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง           

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ขออนุมัติปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สาย
งานบริหารสถานศึกษาไปก าหนดเป็นต าแหน่งครูในสถานศึกษาเดิมที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด จ านวน 
1 ต าแหน่งโดยก.ค.ศ.ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 7  ลงวันที่ 13พฤษภาคม 2551ข้อ 1 กรณีการปรับปรุงการก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการครูฯ ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ว่างและไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะก าหนดให้มีต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษาได้ เป็นต าแหน่งครูในสถานศึกษาเดิม โดยมีเงื่อนไขว่าเมื่อปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งแล้ว
จ านวนต าแหน่งครูต้องไม่เกินเกณฑ์ และจ านวนต าแหน่งข้าราชการครูฯ ของสถานศึกษาต้องไม่เกินเกณฑ์ด้วย 

การนี้   สพป.กาญจนบุรี เขต 1 มีอัตราว่างข้าราชการครูฯ สายงานบริหารสถานศึกษาต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะก าหนดให้มีต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาได้ จ านวน1  ต าแหน่ง  
ดังนี้ 
 

ที่ โรงเรียน ต าแหน่ง 
เลขที่

ต าแหน่ง 
ครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ครูตาม จ.18 ความ

ขาด/เกิน 
หมายเหตุ 

ผบ. ผส. รวม ผบ. ผส. รวม 
1 วัดอินทารามฯ รอง ผอ.ร.ร. 1096 1 12 13 2 10 12 -2 มีจ านวนนกัเรียน283 คน   

 
 

* ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวนนักเรียน  360 - 719 คน  มีผู้บริหารได้  1  ต าแหน่ง  มรีองฯ ได้  1  ต าแหน่ง 

สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ได้เสนอคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังในสถานศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พิจารณาปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูฯ สายงานบริหารสถานศึกษา ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาไป
ก าหนดเป็นต าแหน่งครูในสถานศึกษาเดิมที่มีอัตราก าลังครูขาดเกณฑ์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวั นที่ 3 
กรกฎาคม 2560 และคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่  1/2560เมื่อวันที่  17 
กรกฎาคม 2560 มีมติให้ความเห็นชอบและให้น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาอนุมัติ 
 
ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 

ขออนุมัติปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูฯ สายงานบริหารสถานศึกษา ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
โรงเรียนวัดอินทารามฯ ไปก าหนดเป็นต าแหน่งครู สายงานการสอน ในสถานศึกษาเดิมที่มีอัตราก าลังครูสายงานการสอน
ต่ ากว่าเกณฑ์ จ านวน 1 ต าแหน่ง 
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาจะอนุมัติให้ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง โดยผ่านการตรวจสอบของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว หรือไม่ หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 

 
มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
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4.19  เรื่อง    การก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เม่ือสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
เพิ่มเติม 

 
ค าขอ 

ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  เพ่ิมเติม 

 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1.มาตรา 41 มาตรา 53 และมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่  ศธ 0206.4/ว 19  ลงวันที่  14 มิถุนายน 2555 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว 1863 ลงวันที่ 29 มีนาคม 
2560 เรื่อง  แจ้งผลการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา เพ่ิมเติม 

4. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง          
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

5. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง           
ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 

 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแจ้งผลการจัดสรรอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เพ่ิมเติม ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จ านวน 1 ต าแหน่ง ซึ่งเป็นต าแหน่งที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 ได้รายงานต าแหน่งเกษียณอายุราชการเพ่ิมเติม กรณีข้าราชการครูได้รับอนุมัติให้แก้ไขวัน เดือนปีเกิด 
ได้แก่ ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านถ้ า ต าแหน่งเลขท่ี 1400 เงินเดือนอันดับ คศ.3 ขั้น 43,080 บาท  

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1ได้ด าเนินการจัดสรรอัตราที่ได้รับคื น ให้
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บ ารุง เนื่องจากโรงเรียนบ้านถ้ ามีจ านวนนักเรียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ คปร.ก าหนด ซึ่งต้อง
จัดสรรให้โรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด และมีจ านวนนักเรียนไม่ต่ ากว่า 250 คน สรุปเป็นข้อมูล
ตาราง ดังนี้ 
 

ที ่
ต าแหน่งเกษียณอายุ ปีงบประมาณ 2557 ต าแหน่งท่ีไดร้ับจัดสรร 

ความขาด
คร ู

ต าแหน่ง/ส่วนราชการ เลขท่ี
ต าแหน่ง 

จ านวน
นักเรียน 

ต าแหน่ง/ส่วนราชการ เลขท่ี
ต าแหน่ง 

จ านวน
นักเรียน 

1 ครู/ร.ร.บ้านถ้ า/อ.ท่าม่วง 1400 84คน ครู/ร.ร.วัดศรีโลหะราษฎร์
บ ารุง/อ.ท่าม่วง 

1400 568คน -3 

 
3. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแจ้งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
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เขต 1  สามารถน าอัตราที่ได้รับการจัดสรรคืนไปใช้บริหารจัดการตามความส าคัญจ าเป็นได้ โดยผ่านการพิจารณาอนุมัติ
ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)   

4. คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 1/2560เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 
2560 มีมติให้ความเห็นชอบและให้น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาอนุมัติ  
  
ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาแล้ว เห็นสมควร ก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ที่
ได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติม ได้แก่ ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านถ้ า ไปก าหนดในโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บ ารุงตามเงื่อนไขที่ 
คปร. ก าหนด จ านวน 1 ต าแหน่ง  (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 24) 

   
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาจะอนุมัติการก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว หรือไม่  หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 

 
มติที่ประชุม   อนุมัติตามเสนอ 

 
4.20  เรื่อง  การเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

4.20.1  การเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรี เขต 2 

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์การเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรี เขต 1 
 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1.มาตรา 41 มาตรา 53 และมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่  ศธ 0206.4/ว 19  ลงวันที่  14 มิถุนายน 2555 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

4. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง ค า
วินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรี เขต 1  ขออนุมัติการเกลี่ยอัตราก าลัง โดยการตัด
โอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน และสายงานบริหารสถานศึกษา 



65 
 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  ไปก าหนดในสถานศึกษาท่ีมีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์
ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด จ านวน 8 ต าแหน่ง 

2.  ก.ค.ศ.ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการ
ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 
0206.4/ว 19  ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555 

3.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 มีอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ที่มี
อัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด จ านวน 4อัตรา สายงานบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาที่ประกาศเรียนรวม 
จ านวน 3 ต าแหน่ง และอัตราเกินเกณฑ์ 1 ต าแหน่งซึ่งไม่สามารถน าไปใช้ในการสรรหาบุคคลได้ สรุปเป็นข้อมูลตาราง 
ดังนี้ 
 

ที่ โรงเรียน ต าแหน่ง 
เลขที่

ต าแหน่ง 
ครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ครูตาม จ.18 ความ

ขาด/เกิน 
หมายเหตุ ผบ. ผส. รวม ผบ. ผส. รวม 

สายงานการสอน 
1 บ้านหนองกลางพง คร ู 732 1 3 4 1 4 5 +1  
2 บ้านรางสะเดา คร ู 1696 1 4 5 1 5 6 +1  
3 บ้านวังเย็น คร ู 785 1 1 2 1 3 4 +2 ประกาศเรียนรวม 
4 บ้านห้วยน้ าขาว ครูผู้ช่วย 2321 2 27 29 2 28 30 +1  

            

 

ที่ โรงเรียน ต าแหน่ง 
เลขที่

ต าแหน่ง 
ครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ครูตาม จ.18 ความ

ขาด/เกิน 
หมายเหตุ ผบ. ผส. รวม ผบ. ผส. รวม 

สายงานบริหารสถานศึกษา 
1 บ้านช่องกระทิง ผอ.ร.ร. 539 - - - 1 2 3 - ประกาศเรียนรวม 

2 บ้านวังเย็น ผอ.ร.ร. 778 1 1 2 1 3 4 - ประกาศเรียนรวม 
3 วัดท่าโป๊ะ ผอ.ร.ร. 744 1 2 3 1 2 3 - ประกาศเรียนรวม 

4 อนุบาลวัดไชยชุมพลฯ รอง ผอ.ร.ร. 3674 3 46 49 4 48 52 +1 มีจ านวน นร.
938 คน มีรอง
ผอ.ร.ร.ได้ 2 คน  

* ก.ค.ศ. ก าหนด  จ านวนนักเรียน  720 - 1,079 คน  มีผู้บริหารได้  1  ต าแหน่ง     มีรองฯได้  2  ต าแหน่ง 
                      จ านวนนักเรียน  1,080 - 1,679 คน  มีผู้บริหารได้  1  ต าแหน่ง  มีรองฯได้  3  ต าแหน่ง 
 

4. สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ได้เสนอคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังในสถานศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พิจารณาเกลี่ยอัตราว่างข้าราชการครู สายงานการสอน และสายงานบริหารสถานศึกษา ไปก าหนดในสถานศึกษาแห่งใหม่ 
ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ดังนี้ 

4.1 สายงานการสอน ต าแหน่งครู พิจารณาไปก าหนดเป็นต าแหน่งเดิมในสถานศึกษาแห่งใหม่ที่มี
อัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ จ านวน 4 ต าแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ ว 19/2555 ข้อ 1.1 กรณีตัดโอนต าแหน่งและอัตรา
เงินเดือนข้าราชการครูฯ สายงานการสอน จาก สถานศึกษาที่ ยุบ รวม หรือเลิก ไปก าหนดในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังครู
ต่ ากว่าเกณฑ์ และ ข้อ 1.2 กรณีตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ สายงานการสอน เกินเกณฑ์ ไปก าหนด
เป็นต าแหน่งเดิมในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ 

4.2 สายงานบริหารสถานศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน  พิจารณาไปก าหนดเป็นต าแหน่งครู ใน
สถานศึกษาแห่งใหม่ที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ จ านวน 3 ต าแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ ว 19/2555 ข้อ 4.1 กรณีตัด
โอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ สายงานบริหารสถานศึกษาที่ ยุบ รวม หรือเลิก ไปก าหนดเป็นต าแหน่ง
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สายงานการสอน ในสถานศึกษาท่ีมีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ 
4.3  สายงานบริหารสถานศึกษา ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียน  พิจารณาไปก าหนดเป็นต าแหน่งครู 

ในสถานศึกษาแห่งใหม่ที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ จ านวน 1 ต าแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ ว 19/2555 ข้อ 4.2 กรณีตัด
โอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ สายงานบริหารสถานศึกษาที่เกินเกณฑ์ ไปก าหนดเป็นต าแหน่งสายงาน
การสอนในสถานศึกษาท่ีมีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 25)     

5. มติคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังในสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 
1 ได้พิจารณาเกลี่ยอัตราว่าง ไปก าหนดในสถานศึกษาท่ีมีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด ดังนี้ 

การพิจารณาเกล่ียอัตราก าลังข้าราชการครูฯ ไปก าหนดเป็นต าแหน่งครู ในสถานศึกษาแห่งใหม่ที่ต ่ากว่าเกณฑ์ 

ที ่
ชื่อต าแหน่ง 

ต าแหน่ง 
หน่วยงานการศึกษาเดิม 

เงินเดือน 
หน่วยงานการศึกษาท่ีก าหนดใหม่ 

ขาด หมาย 

  เลขที่ อันดับ ขั้น เกณฑ์  เหตุ 
1 คร ู 732 บ้านหนองกลางพง คศ.4 62,760 บ้านทุ่งนานางหรอกฯ - 2  

2 คร ู 1696 บ้านรางสะเดา คศ.3 54,820 บ้านห้วยตลุง - 4  

3 คร ู 785 บ้านวังเย็น คศ.4 62,760 วัดศรีสุวรรณาราม - 4  

4 ครูผู้ช่วย 2321 บ้านห้วยน้ าขาว คศ.3 41,580 วัดล าส ารอง - 2  

5 ผอ.ร.ร. 539 บ้านช่องกระทิง คศ.1 15,440 บ้านหนองสะแก - 3  

6 ผอ.ร.ร. 778 บ้านวังเย็น คศ.4 61,110 วัดหนองพังตรุ - 3  

7 ผอ.ร.ร. 744 วัดท่าโป๊ะ คศ.1 15,440 บ้านหนองเป็ด - 3  

8 รอง ผอ.ร.ร. 3674 อนุบาลวัดไชยชุมพลฯ คศ.1 15,440 บ้านเจ้าเณร - 3   
 

ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ขออนุมัติเกลี่ยอัตราว่างข้าราชการครูฯ โดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนสายงานการสอน และสาย

งานบริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1 จ านวน 8 ต าแหน่ง ไปก าหนดเป็นต าแหน่งครู ในสถานศึกษาแห่ง
ใหม่ ที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ ไปก าหนดในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังสายงานการสอนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
จ านวน 5 ต าแหน่ง และ    ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนสายงานบริหารสถานศึกษา จากสถานศึกษาที่ประกาศเรียน
รวมไปก าหนดในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังสายงานการสอนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด จ านวน 3 ต าแหน่ง  ทั้งนี้  
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อการประชุมครั้งที่   1/2560เมื่อวันที่  17  กรกฎาคม 2560 มีมติ
ให้ความเห็นชอบและให้น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาอนุมัติ 
 
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 

ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาจะอนุมัติให้เกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการ
ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนจากสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังสายงานการสอน และสายงานบริหารสถานศึกษา  ที่เกิน
เกณฑ ์โดยผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว หรือไม่  หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 

 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
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4.20.2  การเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรี เขต 2 

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์การเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรี เขต 2 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1.มาตรา 41 มาตรา 53 และมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

2.หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.2/ว19 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555   เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3.ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 มีต าแหน่งว่างข้าราชการครูฯสายงานการสอนในสถานศึกษา ที่มีอัตราก าลังครู

เกินเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวน 4 ต าแหน่ง  สรุปเป็นข้อมูลตาราง ดังนี้ 
 

 

ที่ ต าแหน่ง/โรงเรยีน อันดับ เลขที ่
ต าแหน่ง 

อัตรา 
เงินเดือน 

ครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ครูตาม จ.18 ความ 
ขาด/ 
เกิน ผบ. ผส. รวม ผบ. ผส. รวม 

1 ครู/บ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ คศ.3 2581 43,080 1 5  6  1 7 8 +2 

2 ครู/วัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142 คศ.3 1957 35,290 1 12  13  1 13 14 +1 
3 ครู/บ้านโคราช คศ.1 2566 19,100 1 4 5  1 6 7 +2 

4 ครู/บ้านไผ่สี คศ.3 4025 46,760 1 6 7 1 7 8 +1 
 

2.ก.ค.ศ.ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีการตัด
โอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนจากสถานศึกษาที่มีอัตราก าลัง
สายงานการสอนเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ไปก าหนดเป็นต าแหน่งเดิม   ในสถานศึกษาท่ีมีอัตราก าลังสายงานการสอนต่ า
กว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว19 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555 

3.เพ่ือให้การบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูในสถานศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด
จึงเสนอคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาเกลี่ยอัตราว่างที่เกินเกณฑ์ ไปก าหนดใน
สถานศึกษาแห่งใหม่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด(รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 26) 

4.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ได้พิจารณาเกลี่ยอัตราว่างที่เกินเกณฑ์ ไปก าหนดในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ที่  ก.ค.ศ.
ก าหนด ดังนี้ 
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ผลการพิจารณาของ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

ที่ ชื่อ 
ต าแหน่ง 

ต าแหน่ง 
เลขที ่

หน่วยงานการศึกษาเดิม เงินเดือน หน่วยงานการศึกษาที่ก าหนดใหม่ ขาด
เกณฑ์ 

หมาย
เหตุ อันดับ ขั้น 

1 ครู 2581 บ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย ์ คศ.3 43,080 บ้านหนองหิน -7  
2 ครู 1957 วัดดาปานนิมิต มิตรภาพที ่142 คศ.3 35,290 บ้านรางกระต่าย 

”พิริยะประชาวิทยาคาร” 
-3  

3 ครู 2566 บ้านโคราช คศ.1 19,100 วัดดอนเจดีย ์ -2  
4 ครู 4025 บ้านไผ่ส ี คศ.3 46,760 บ้านทัพพระยา -3   

ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 

ขออนุมัติตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน อัตราว่างข้าราชการครูฯ สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2จ านวน 
4 ต าแหน่ง ไปก าหนดเป็นต าแหน่งเดิมในสถานศึกษาแห่งใหม่ที่มีอัตราครูต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

 

ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาจะอนุมัติให้เกลี่ยอัตราก าลังโดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน โดย
ผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้วหรือไม่  หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 
 

มติที่ประชุม   อนุมัติตามเสนอ 
 

 

4.20.3  การเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงาน 

           เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรี เขต 4 
 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์การเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรี เขต 4 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. มาตรา 53 และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ ว 19  ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555 “ ให้ตัดโอน
ต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด ไปก าหนดในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด” 

3. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มีต าแหน่งว่างสายงานการสอน ใน

สถานศึกษาท่ีมีอัตราก าลังเกินเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด  สายงานการสอน สรุปเป็นข้อมูลตาราง ดังนี้ 
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ที ่ ต าแหน่ง/สังกัดเดิม อ าเภอ ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/สังกัดใหม่ อ าเภอ 
1 อนุบาลบ่อพลอย บ่อพลอย 1945 บ้านหนองไก่ต่อ เลาขวัญ 
2 อนุบาลบ่อพลอย บ่อพลอย 2350 บ้านหนองไก่ต่อ เลาขวัญ 
3 อนุบาลบ่อพลอย บ่อพลอย 5001 บ้านหนองไก่ต่อ เลาขวัญ 
4 บ้านหนองขอนเทพพนม บ่อพลอย 1960 บ้านหนองไก่ต่อ เลาขวัญ 
5 บ้านหนองเค็ด เลาขวัญ 2209 บ้านหนองกะหนาก เลาขวัญ 
6 บ้านหนองเค็ด เลาขวัญ 4544 บ้านหนองกะหนาก เลาขวัญ 
7 บ้านหนองใหญ ่(เลาขวัญ) เลาขวัญ 4642 บ้านหนองแกใน บ่อพลอย 
8 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย เลาขวัญ 4386 วังเขาแก้ว (หง าอุปถัมภ์) บ่อพลอย 
9 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย เลาขวัญ 4383 บ้านหนองไผล่้อม เลาขวัญ 

10 บ้านพยอมงาม เลาขวัญ 3351 บ้านบะลังกา เลาขวัญ 
11 ชุมชนบ้านหลุมรัง หนองปรือ 4785 บ้านวังด้ง บ่อพลอย 
12 บ้านเขาแหลม หนองปรือ 2415 ป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) หนองปรือ 
13 บ้านพรหมณ ี หนองปรือ 4597 บ้านเขาหินตั้ง หนองปรือ 
14 บ้านหนองปลาไหล หนองปรือ 3725 บ้านล าอีซ ู บ่อพลอย 

 
 

ที่ โรงเรียน ต าแห
น่งว่าง 

เลขที่
ต าแหน่ง 

ครูตามเกณฑ์ ครูตาม จ.18 พนกังาน
ราชการ 

-ขาด/
เกิน 

-ขาดเกิน 
ร้อยละ   บริหาร ครูสอน รวม บริหาร ครูสอน รวม 

1 อนุบาลบ่อ
พลอย 

3 1945 
2350 
5001 

3 38 41 3 38 41 3 3 7.32 

2 ชุมชนบ้าน
หลุมรัง 

1 4785 2 29 31 2 27 29  2 6.90 

3 บ้านพรหมณ ี 1 4597 1 6 7 1 5 6  1 16.67 

4 บ้านหนองเค็ด 2 2209 
4544 

2 21 23 2 20 22 1 2 9.09 

5 บ้านหนอง
ใหญ่ 
(เลาขวัญ) 

1 4642 1 5 6 1 4 5  1 20.00 

6 ชุมชนบ้าน
หนองฝ้าย 

2 4386 
4383 

2 30 32 2 25 27 2 7 25.93 

7 บ้านพยอมงาม 1 3351 1 5 6 1 4 5  1 
 
 

20.00 

8 บ้านหนอง
ขอนเทพพนม 

1 1960 1 12 13 1 12 13 1 1 
 
 
 

7.69 

9 บ้านเขาแหลม 1 2415 1 17 18 1 16 17 2 3 
 
 

17.65 

10 บ้านหนองปลา
ไหล 

1 3725 1 16 17 1 15 16  1 
 
 
 
 

6.25 
 

 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเกลี่ยอัตราก าลัง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนแล้ว ตามค าสั่งที่ 199/2560 สั่ง ณ 
วันที่ 28 มิถุนายน 2560 โดยด าเนินการประชุมพิจารณา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ปรากฏผล ดังนี้ (รายละเอียด
ดังเอกสารแนบท่ี 27) 
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ที ่ ต าแหน่ง/สังกัดเดิม อ าเภอ ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/สังกัดใหม่ อ าเภอ 
1 อนุบาลบ่อพลอย บ่อพลอย 1945 บ้านหนองไก่ต่อ เลาขวัญ 
2 อนุบาลบ่อพลอย บ่อพลอย 2350 บ้านหนองไก่ต่อ เลาขวัญ 
3 อนุบาลบ่อพลอย บ่อพลอย 5001 บ้านหนองไก่ต่อ เลาขวัญ 
4 บ้านหนองขอนเทพพนม บ่อพลอย 1960 บ้านหนองไก่ต่อ เลาขวัญ 
5 บ้านหนองเค็ด เลาขวัญ 2209 บ้านหนองกะหนาก เลาขวัญ 
6 บ้านหนองเค็ด เลาขวัญ 4544 บ้านหนองกะหนาก เลาขวัญ 
7 บ้านหนองใหญ่(เลาขวัญ) เลาขวัญ 4642 บ้านหนองแกใน บ่อพลอย 
8 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย เลาขวัญ 4386 วังเขาแก้ว (หง าอปุถัมภ์) บ่อพลอย 
9 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย เลาขวัญ 4383 บ้านหนองไผล่้อม เลาขวัญ 

10 บ้านพยอมงาม เลาขวัญ 3351 บ้านบะลังกา เลาขวัญ 
11 ชุมชนบ้านหลุมรัง หนองปรือ 4785 บ้านวังด้ง บ่อพลอย 
12 บ้านเขาแหลม หนองปรือ 2415 ป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) หนองปรือ 
13 บ้านพรหมณ ี หนองปรือ 4597 บ้านเขาหินตั้ง หนองปรือ 
14 บ้านหนองปลาไหล หนองปรือ 3725 บ้านล าอีซ ู บ่อพลอย 

 
 

ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
1. พิจารณาอนุมัติการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการตัดโอน 

ต าแหน่งและอัตราเงินเดือน ดังนี้ 

 

ที ่ ต าแหน่ง/สังกัดเดิม อ าเภอ ต าแหน่ง
เลขที่ 

ต าแหน่ง/สังกัดใหม่ อ าเภอ 

1 อนุบาลบ่อพลอย บ่อพลอย 1945 บ้านหนองไก่ต่อ เลาขวัญ 
2 อนุบาลบ่อพลอย บ่อพลอย 2350 บ้านหนองไก่ต่อ เลาขวัญ 
3 อนุบาลบ่อพลอย บ่อพลอย 5001 บ้านหนองไก่ต่อ เลาขวัญ 
4 บ้านหนองขอนเทพพนม บ่อพลอย 1960 บ้านหนองไก่ต่อ เลาขวัญ 
5 บ้านหนองเค็ด เลาขวัญ 2209 บ้านหนองกะหนาก เลาขวัญ 
6 บ้านหนองเค็ด เลาขวัญ 4544 บ้านหนองกะหนาก เลาขวัญ 
7 บ้านหนองใหญ่(เลาขวัญ) เลาขวัญ 4642 บ้านหนองแกใน บ่อพลอย 
8 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย เลาขวัญ 4386 วังเขาแก้ว (หง าอุปถัมภ์) บ่อพลอย 
9 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย เลาขวัญ 4383 บ้านหนองไผ่ล้อม เลาขวัญ 

10 บ้านพยอมงาม เลาขวัญ 3351 บ้านบะลังกา เลาขวัญ 
11 ชุมชนบ้านหลุมรัง หนองปรือ 4785 บ้านวังด้ง บ่อพลอย 
12 บ้านเขาแหลม หนองปรือ 2415 ป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) หนองปรือ 
13 บ้านพรหมณี หนองปรือ 4597 บ้านเขาหินตั้ง หนองปรือ 
14 บ้านหนองปลาไหล หนองปรือ 3725 บ้านล าอีซู บ่อพลอย 
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2.  พิจารณาตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน ให้กับโรงเรียนดังกล่าว เนื่องจากมีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์   
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และมีความขาดแคลนอัตราก าลังครู  ดังนี้ 
 

ที ่ โรงเรียน 
ครูตามเกณฑ ์ ครูตาม จ.18 พนักงาน

ราชการ 
-ขาด/
เกิน 

-ขาดเกิน
ร้อยละ 

บริหาร ครูสอน รวม บริหาร ครูสอน รวม 

1 บ้านหนองไก่ต่อ 1 5 6 1 9 10  -4 -40.00 

2 บ้านหนองกะหนาก 1 6 7 1 9 10  -3 -30.00 

3 บ้านหนองแกใน 1 6 7 1 8 9  -2 -22.22 

4 วังเขาแก้ว (หง าอุปถัมภ์) 1 3 4 1 4 5  -1 -20.00 

5 บ้านหนองไผล่้อม 1 5 6 1 6 7  -1 -14.29 

6 บ้านบะลังกา 1 5 6 1 6 7  -1 -14.29 

7 บ้านวังด้ง 1 14 15 1 16 17  -2 -11.76 

8 ป่าไม้อุทิศ 15  
(บ้านม่วงเฒ่า) 

2 41 43 3 45 48 2 -3 -6.25 

9 บ้านเขาหินตั้ง 1 13 14 1 15 16 1 -1 -6.25 

10 บ้านล าอีซ ู 1 14 15 1 15 16  -1 -6.25 
 

 

ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาจะอนุมัติให้โอนต าแหน่งว่างและอัตราเงินเดือน โดยผ่านการตรวจสอบของ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้วหรือไม่ หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 
 

มติที่ประชุม   อนุมัติตามเสนอ 
 
4.21เรื่อง     การด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือ
โครงการทุนรัฐบาล 

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์คัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ

ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือ
โครงการทุนรัฐบาล  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. มาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ ว 16  ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่
มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 

 



72 
 

ข้อ 2.2 กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล โดยให้ผู้ด าเนินการ
คัดเลือก (คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด) ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ ด้วยการสัมภาษณ์  โดย
พิจารณาจากประวัติส่วนตัวและการศึกษา  บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา ปฏิภาณไหวพริบ เจตคติ และอุดมการณ์ 

3. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งให้ด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการศึกษาด้าน

การสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพ่ือผลิตครูสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุ่นที่ 2 ประจ าปี 2557 เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1849 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560 (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่28) 

2. (ร่าง) ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล(รายละเอียดดัง
เอกสารแนบท่ี29)  

3.  ต าแหน่งว่างที่จะใช้ในการคัดเลือกในสถานศึกษาต่าง ๆ จ านวน 3 อัตรา (จังหวัดกาญจนบุรี) เป็น
ต าแหน่งซึ่งไม่มีเงื่อนไข มีอัตราเงินเดือน กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกตรงตามความจ าเป็นและความต้องการของ
สถานศึกษาและไม่เกินเกณฑ์อัตราก าลังที่ ก.ค.ศ.ก าหนด (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่30)  

4. การบรรจุและแต่งตั้งต าแหน่งครูผู้ช่วย ก.ค.ศ. ได้ก าหนดอัตราเงินเดือนไว้ ดังนี้ 
4.1 คุณวุฒิปริญญาเอก           อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 21,150 บาท 
4.2 คุณวุฒิปริญญาโทที่มีหลักสูตร  อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 18,690 บาท 

ก าหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตร ก าหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี 
4.3 คุณวุฒิปริญญาโททั่วไป หรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 17,690 บาท 
4.5 คุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี  อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 17,690 บาท 
4.6 คุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี  อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 15,800 บาท 
4.7 ประกาศนียบัตรบัณฑิตท่ีมีหลักสูตร  อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 15,800 บาท 

การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
 4.8 คุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 15,050 บาท 

5.ต าแหน่งว่างที่ใช้ในการด าเนินการคัดเลือก เป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรรให้ 
และได้ก าหนดต าแหน่งเรียบร้อยแล้ว ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
ที่ 111 /2560 สั่ง ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2560  และค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ที่ 236 
/2560 สั่ง ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2560 

6. หลักสูตรการคัดเลือก ใช้หลักสูตรตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
7. การประกาศผลการคัดเลือก ให้ผู้ด าเนินการคัดเลือกประกาศผลการคัดเลือกโดยเรียงล าดับที่ จากผู้ได้คะแนนรวมทุก

ภาคจากมากไปหาน้อย 
8. การบรรจุและแต่งตั้ง ให้บรรจุและแต่งตั้ง  ผู้ได้รับการคัดเลือกตามจ านวนต าแหน่งว่างที่ประกาศไว้ โดย

ไม่มีการข้ึนบัญชี 
9. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วยแล้ว หากจะขอย้ายไปด ารง

ต าแหน่งนอกสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานศึกษา ที่ได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งไม่น้อยกว่า 4 ปี 
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10. การด าเนินการคัดเลือก  ให้ผู้ด าเนินการคัดเลือก  ด าเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 

ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
1. ขออนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและ

แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการ
พิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล    

2. ขออนุมัติใช้ต าแหน่งครูผู้ช่วยที่ว่าง จ านวน 3 ต าแหน่ง (จังหวัดกาญจนบุรี) ตามกลุ่มวิชาหรือทาง หรือ
สาขาวิชาเอก เพ่ือใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งได้รับการคัดเลือก      

3. ขออนุมัตใิห้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้ด าเนินการ 
3.1 ประกาศรับสมัครคัดเลือก 
3.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
3.3 ประกาศผลการคัดเลือก   

4. ขออนุมัติให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 แต่งตั้ งคณะกรรมการ 
ด าเนินการคัดเลือกได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  

5. ขออนุมัติให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 

ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาอนุมัติให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ด าเนินการคัดเลือก
บุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญา
ผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล  จ านวน 3 ต าแหน่ง (จังหวัดกาญจนบุรี)  ตามกลุ่ มวิชาหรือ
ทางหรือสาขาวิชาเอก โดยผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้วหรือไม่ หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 

4.22   เรื่อง   การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์โอนพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขัน

ได้ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) 

 
 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.2/ว 13 ลงวันที่ 5 กันยายน 2557  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
โอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับคัดเลือกมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 

2. มาตรา 23 มาตรา 53 มาตรา 57 และมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 
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3. ค าสั่ งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ   ที่  19/2560  สั่ ง ณ วันที่  3 เมษายน 2560                 
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้  มา
บรรจุและแต่งตัง้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  จ านวน  1  รายดังนี้ 
 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ/สังกัดเดิม ร.ร.ท่ีชอย้าย/สพป./
สพม. 

ตามประกาศ หมายเหตุ 

1 นางภัณฑลิ  สนธิศร ี

ครู  ขั้น 22,450 บาท 

ร.ร.หนองบัวพิทยาคม  
อบจ.นครราชสีมา 

ร.ร.ดา่นมะขามเตีย้
วิทยาคม 

สพม.8 

กศจ.กาญจนบรุ ี

ลงวันท่ี 28 
เมษายน 2560 

ย้ายตามผลการสอบแข่งขันได ้

ล าดับที่ 1 

วิชาเอกบรรณารักษ์ 

 

ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 

ขออนุมัติรับโอนนางภัณฑิล  สนธิศรีครู  โรงเรียน.หนองบัวพิทยาคม รับโอนให้ด ารงต าแหน่ง ครู โรงเรียน
ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 

 
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาจะอนุมัติการโอนข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา โดยผ่านการ
ตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้วหรือไม่ หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 

 

มติที่ประชุม    อนุมัติตามเสนอ 
 

4.23  เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิ
เพิ่มข้ึนหรือสูงข้ึนตามคุณวุฒิท่ี ก.ค.ศ. รับรอง 

 

ค าขอ 
 

ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้น
หรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง  

 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. มาตรา 44 มาตรา 53 และมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
ภายในประเทศ พ.ศ. 2559 

3. หนังสือส านักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1304/ ว 1 ลงวันที่ 3 มกราคม 2544 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ให้ข้าราชการครูได้รับเงินเดือนและ/หรือปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง เลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในกรณีที่ได้รับ
คุณวุฒิเพิ่มขึ้น 

4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 25 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559  เรื่องหลักเกณฑ์และ
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วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้ นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่    
ก.ค.ศ. รับรอง 

5. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3  เมษายน 2560เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

6. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง การได้มา
และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. ด้วยว่าที ่ ร.ต.หญิงพิมพ์นภัสสรา  สุขะปุณพันธ์  ครูผู ้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองสองตอน สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้ยื่นค าขอพร้อมเอกสารประกอบการขอเพิ่มวุฒิใน
ทะเบียนประวัติและขอให้ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง 

2. ข้าราชการดังกล่าวบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ในต าแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียน
บ้านหนองสองตอน คุณวุฒิ การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาเอกการสอนวิทยาศาสตร์   

3. ข้าราชการดังกล่าวขอให้ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. 
รับรองคือคุณวุฒิ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาเอก การบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยกรุงเท พ
ธนบุรี โดยเข้าศึกษา เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2557 และส าเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560  

4. ข้าราชการดังกล่าวได้รายงานการไปศึกษาโดยไม่ใช้เวลาราชการต่อผู้บังคับบัญชา  ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจั ยภายในประเทศ พ.ศ. 2559 
ในเบื้องต้นแล้ว  

5. ข้าราชการดังกล่าวได้ยื่นค าขอพร้อมเอกสารประกอบการขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติและขอให้
ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง เมื่อวันที่ 7  เมษายน 2560 
 
 

ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วการด าเนินการดังกล่าว เป็นการด าเนินการตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 25 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 
2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิ
เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ซึ่งตามรายละเอียดประกอบการพิจารณาสามารถสรุปประเด็นตาม
หลักเกณฑ์ได้ ดังนี้ 

1. คุณวุฒิ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาเอก การบริหารการศึกษา จากมหาวิ ทยาลัย
กรุงเทพธนบุรีเป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองและก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

2. ข้าราชการดังกล่าวส าเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560ซึ่งเป็นวันที่หลังจากได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(บรรจุวันที่ 6 ธันวาคม 2559) 

3. คุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นไม่เป็นคุณวุฒิในสาขาเดียวกับคุณวุฒิระดับปริญญาตรีที่ใช้ในการ
บรรจุและแต่งตั้ง และไม่ตรงกับสาขาวิชาหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ท าการสอนหรือเคยท าการสอนซึ่งไม่ตรงตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด แต่เนื่องจากข้าราชการดังกล่าวได้เข้าศึกษาต่อและรายงานการศึกษาให้
ผู้บังคับบัญชาทราบในเบื้องต้นตั้งแต่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการและจึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อ 6 กล่าวคือ 
“ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับอนุมัติ หรือได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อตามระเบียบของ
ทางราชการ หรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รายงานการไปศึกษาโดยไม่ใช้เวลาราชการตาม
ระเบียบของทางราชการหรือได้รับคุณวุฒิเพิ ่มขึ ้นหรือสูงขึ ้นอยู ่ก่อนวันที ่หลักเกณฑ์และวิธีการนี ้บังคับใช้ ให้
ด าเนินการให้ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง ตามหลักเกณฑ์และ
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วิธีการในการให้ข้าราชการครูได้รับเงินเดือนและ/หรือปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง เลื ่อนและแต่งตั ้งให้ด ารง
ต าแหน่งในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น ตามหนังสือส านักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1304/ ว 1 ลงวันที่ 3 มกราคม 2544 
ต่อไปได้ ” ดังนั้นจึงสามารถให้ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง 
ได้ 

4. ข้าราชการดังกล่าวยื่นค าขอพร้อมเอกสารประกอบการขอเพ่ิมวุฒิในทะเบียนประวัติและขอให้ได้รับ
เงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560ซึ่งไม่เกิน 
60 วันนับตั้งแต่วันที่ส าเร็จการศึกษา เป็นไปตามหลักเกณฑ์ จึงสามารถให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่เพ่ิมขึ้นในวันที่
ส าเร็จการศึกษาได้ (ส าเร็จการศึกษาวันที่ 15 มีนาคม 2560)(รายละเอียดดังเอกสารแนบที่31)  

 

ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาอนุมัติให้ ว่าที่ ร.ต.หญิงพิมพ์นภัสสรา  สุขะปุณพันธ์  ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้าน

หนองสองตอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1ได้รับเงินเดือนในกรณีท่ีได้รับคุณวุฒิ
เพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองได้  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2560 โดยผ่านการตรวจสอบของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว หรือไม่   หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 

 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 

 
4.24  เรื่อง  การอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการ 

 
ค าขอ 

ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีวิทยฐานะช านาญการ  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4 และส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) 

 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. มาตรา 53 และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 เรื่อง การ
ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.7/ว 17 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554 เรื่อง การแต่งตั้ง
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น 

5. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่  3 เมษายน 2560  เรื่องการ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 



77 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ส่งเอกสารขอมีวิทยฐานะช านาญการจ านวน
36 ราย  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาจนบุรี ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน
การสอน จ านวน 36 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและเสนอผลงานฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

2. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 
และครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติให้ตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน แล้ว 

3. เกณฑ์การตัดสิน 
   1) ผู้ผ่านการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2  ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง ๓ คน เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 65 
       2) ผู้ผ่านการประเมินด้านที่ ๓ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง ๓ คน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 
4. ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน

การสอน จ านวน 36ราย (รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 32)  
 

ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 

ขออนุมัตผิลการประเมินของคณะกรรมการฯ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ
ช านาญการ จ านวน 36 ราย ให้ผ่านเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ดังนี้ 

1. น.ส.ไอรินทร์ ดอนแหยม ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 
2. น.ส.ใกล้รุ่ง  กิจหว่าง ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 
3. น.ส.สุทาทิพย์  บุญรอด ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 15 มีนาคม 2560 
4 . นายชัยวัฒน์  แสงน้อย ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่  30 ธันวาคม 2559  
5. นางสาวนิภาพร  ทรงศรี                ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่  10 มกราคม 2560  
6. นางสุนันทา  สืบบุก ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 10 มกราคม 2560  
7. นางสาววงเดือน พุ่มน้อย               ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่  30 ธันวาคม  2559  
8. นางสาววราพร พระแท่น ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่   6 มกราคม  2560 
9.  นายพงษ์ประดิษฐ์  พรหมทองด ี ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่   3 กุมภาพันธ์ 2560 
10. นางสุวิมล สร้อยสุวรรณ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่  14 กุมภาพันธ์ 2560 
11. นางวงศ์จันทร์ รุ่งกลิ่น            ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่  27 มกราคม  2560 
12. นายนัฐวุฒิ  เอมทอง ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่  11 มกราคม  2560 
13. นายวิชิต  เพ็ชรปานกัน ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่   3 กุมภาพันธ์ 2560 
14. นางวรณิกาเพ็ชรปานกัน ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่  16 กุมภาพันธ์ 2560 
15. นายสรรพสิฐ ค าอินทร์ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 
16. น.ส.น้ าเพชร บุญศรี ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2560 
17. น.ส.วริศยา  ปรีชากุล ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 20 ธันวาคม 2559 
18. นางสุปราณี  แสนตรามาส ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 20 ธันวาคม 2559 
19. นางสุภาศินีย์ ภูทัดดวง ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 26 ธันวาคม 2559 
20. น.ส.รัตนาพร วนาพิทักษ์กุล ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 12 มกราคม 2560 



78 
 

21. น.ส.สมพิศ ธารแม้น ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 18 มกราคม 2560 
22. น.ส.อังคณา  รักษ์วงษ์ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 30 มกราคม 2560 
23. นางจิราภรณ์   ชิวปรีชา              ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 
24. นางจีรภา สังข์ไทย ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 15 ธันวาคม 2559 
25. นายเจษฎา ศรีนวล ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 26 ธันวาคม 2559 
26. นางสาวมนสิชา เปล่งเจริญศิริชัย ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 28 ธันวาคม 2559 
27. นางประดับพร คูณทวีพาณิชย์ ทั้งนี้ ไม่กอ่นวันที่ 26 ธันวาคม 2559 
28. นายนพดล สายเทียน ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 28 ธันวาคม 2559 
29. นายประกิต เกศูนย์ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 20 มกราคม 2560 
30. นางสาวอโนชา ไคลมี ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 20 มกราคม 2560 
31. นางสาวพัทยา จอมแก้ว ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 
32. นายโกวิทย์ มีเย็น ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 
33. นายพรชัย ทวีคูณ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 
34. นายก่อกิจ ธีราโมกข์ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 6 มกราคม 2560 
35. น.ส.อภิรดา ทั่นเส้ง ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 11 มกราคม 2560 
36. น.ส.ปรียา พลายพงษา ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 24 มกราคม 2560 
 

ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ขอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณาจะอนุมัติให้ผลการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      
สายงานการสอน มีวิทยฐานะช านาญการโดยผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว หรือไม่   หรือจะ
พิจารณาเป็นประการใด 

 

มติที่ประชุม   อนุมัติตามเสนอ 
 

 

4.25  เรื่อง     การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มี
วิทยฐานะช านาญการ 

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
– 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) 

 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 

1. มาตรา 23 และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

2. หนังสือส านักงาน ก .ค .ศ . ด่วนที่สุด ที่  ศธ 0206 .4/ว 17ลงวันที่  30 กันยายน 2552 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ“ก.ค.ศ. ก าหนดให้ อ.
ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา (ปัจจุบันเป็นอ านาจหน้าที่ของ ก.ศจ.) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 
และด้านที่ 3  ส าหรับวิทยฐานะช านาญการ” 

3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 20 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และ ที่ ศธ0206.3/ว 26 



79 
 

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559“ก.ค.ศ. ปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะ ส าหรับวิทยฐานะครูช านาญการ และปรับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ส าหรับวิทยฐานะครูช านาญการ 
กรณีน าวุฒิปริญญาโทหรือวุฒิปริญญาเอก มาลดระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง ครู เพื่อขอมีวิทยฐานะครูช านาญการ” 

4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553เรื่อง การ
ประเมินเพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ “ก.ค.ศ. ก าหนดแบบประเมิน แบบ
รายงานผลการประเมิน และเกณฑ์การประเมิน ส าหรับคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ”  

5. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/3724 ลงวันที่ 21 กันยายน 2553 เรื่อง ก าหนด
ภาระงานสอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  “ก.ค.ศ. ก าหนด 
ภาระงานสอน  ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์” 

6. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการสั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - เขต 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี)   มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหาร
สถานศึกษา สายงานการสอน จ านวน 85 ราย มีคุณสมบัติเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สายงานการสอน เพ่ือให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการ จ านวน 85 ราย ดังนี้ ดังนี้ 

รายที่ 1 น.ส.นิโลบล  บ้านใหม่   วุฒิ ค.บ. สาขาภาษาอังกฤษ   ด ารงต าแหน่งครูมาแล้ว รวม 6 ปี 1 เดือน 
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 6 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาตรี) มีภาระงานสอน จ านวน 25 ชั่วโมง/สัปดาห์(หลักเกณฑ์
ก าหนดไม่ต่ ากว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์)ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนวิชาภาษา
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอและได้เสนอขอรับการประเมินกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)เรื่อง  การใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เพ่ือพัฒนาการอ่านและเขียนค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ  โดยใช้ชุดการอ่านค าคล้องจอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

รายที่ 2 นายศรายุทธ  ล้อมพงษ์   วุฒิ ศษ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา  ด ารงต าแหน่งครูมาแล้ว รวม 4 
ปี 1 เดือน (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 4 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาโท)มีภาระงานสอน จ านวน 24 ชั่วโมง/สัปดาห์ได้
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา พลศึกษาย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค า
ขอและได้เสนอขอรับการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา พลศึกษาเรื่อง  การพัฒนาการเล่นลูก 2 มือล่าง กีฬา
วอลเลย์บอล  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  

รายที่ 3 น.ส.ฐิติมา  มีเจริญ   วุฒิ ศษ.ม. สาขาบริหารการศึกษา   ด ารงต าแหน่งครูมาแล้ว รวม 5 ปี 
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 4 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาโท)มีภาระงานสอน จ านวน 22 ชั่วโมง/สัปดาห์ได้ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนวิชาศิลปะ (นาฏศิลป์)ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอและได้เสนอ
ขอรับการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ (นาฏศิลป์)เรื่อง  การพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติท่านาฏยศัพท์
และภาษาท่า โดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

รายที่ 4 นางวรัลดา  หนูรุ่น   วุฒิ ค.ม สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา   ด ารงต าแหน่งครูมาแล้ว รวม 
4 ปี 1 เดือน (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 4 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาโท)มีภาระงานสอน จ านวน 23 ชั่วโมง/สัปดาห์ได้
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอและ
ได้เสนอขอรับการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเรื่อง  การใช้บัตรค าภาษาไทยส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1  
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รายที่ 5 น.ส.กมลรัตน์  จงวิริยะสันติ วุฒิ ศษ.ม. สาขาการบริหารการศึกษาด ารงต าแหน่งครูมาแล้วรวม 4 
ปี (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 4 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาโท)มีภาระงานสอน จ านวน 25 ชั่วโมง/สัปดาห์ได้ปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนปฐมวัย ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอและได้เสนอขอรับการ
ประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย เรื่อง การใช้มือจับกรรไกรตัดกระดาษตามแบบที่ก าหนดให้และวาดภาพต่อ
เติมภาพลายเส้นที่ตัด ส าหรับนักเรียนชั้นอนุบาล ปีที่ 1-2  

รายที่ 6 น.ส.เพ็ญประภา สิระแก้ว วุฒิ ศษ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา ด ารงต าแหน่งครูมาแล้วรวม 4 ปี 
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 4 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาโท)  มีภาระงานสอน จ านวน 18 ชั่วโมง/สัปดาห์  ได้ปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ย้อนหลัง 2 ปี ติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค า ขอ และได้
เสนอขอรับการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ที่เน้นปฎิบัติ โดยการทดลองหินและการ
เปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 

รายที่ 7 นายสุรชัย  แก้วรุณค า วุฒิ ศษ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา ด ารงต าแหน่ งครูมาแล้วรวม 4 ปี 
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 4 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาโท)  มีภาระงานสอน จ านวน 20 ชั่วโมง/สัปดาห์  ได้ปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ย้อนหลัง 2 ปี ติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้
เสนอขอรับการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง การใช้แบบฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน 

รายที่ 8 น.ส.กัณฐริกา  ทิพวรรณวุฒิ ศษ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา   ด ารงต าแหน่งครูมาแล้วรวม 4 ปี 
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 4 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาโท)มีภาระงานสอน จ านวน 19 ชั่วโมง/สัปดาห์ได้ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอและได้เสนอ
ขอรับการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

รายที่ 9  นางเนตรชนก  เพชรค าดี วุฒิ ศษ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา ด ารงต าแหน่งครูมาแล้วรวม 4 ปี 
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 4 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาโท)  มีภาระงานสอน จ านวน 18 ชั่วโมง/สัปดาห์  ได้ปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนวิชาศิลปะ ย้อนหลัง 2 ปี ติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอ
ขอรับการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฎศิลป์)เรื่อง การใช้สื่อวีดิทัศน์ร าวงมาตรฐานเพ่ือพัฒนาทักษะการ
วิเคราะห์ทางนาฎศิลป์ 

รายที่  10  น.ส.เรณู เจริญทัศนศิริ วุฒิ ศษ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา ด ารงต าแหน่งครูมาแล้วรวม 4 ปี 
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 4 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาโท)  มีภาระงานสอน จ านวน 20 ชั่วโมง/สัปดาห์  ได้ปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ย้อนหลัง 2 ปี ติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้
เสนอขอรับการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึก 

รายที่ 11  นางสาววิรดา  ลอยเจริญวุฒิ ค.บ.เคมี ด ารงต าแหน่งครูมาแล้วรวม 6 ปี (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่
น้อยกว่า 4 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาโท)  มีภาระงานสอน จ านวน 20 ชั่วโมง/สัปดาห์  ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบด้านการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ย้อนหลัง 2 ปี ติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอขอรับการ
ประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ผลการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบโค รงงานเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์          

รายที่ 12  น.ส.ฑิตยา สืบบุก วุฒิ ศษ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา ด ารงต าแหน่งครูมาแล้วรวม 5 ปี 
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 4 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาโท)  มีภาระงานสอน จ านวน 20 ชั่วโมง/สัปดาห์  ได้ปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ย้อนหลัง 2 ปี ติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอ
ขอรับการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การแก้ปัญหาเด็กนักเรียนอ่านหนังสือไม่ออก 
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รายที่ 13  น.ส.เดือนรุ่ง  ห้วยหงษ์ทอง วุฒิ ศษ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา ด ารงต าแหน่งครูมาแล้วรวม 
4 ปี (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 4 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาโท)  มีภาระงานสอน จ านวน 30 ชั่วโมง/สัปดาห์  ได้
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ย้อนหลัง 2 ปี 
ติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอขอรับการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์)  เรื่อง การสร้างแผ่นพับและตกแต่งเอกสาร 

รายที่ 14  นายชาติชาย  ฉัตรทอง วุฒิ ค.บเคมี ด ารงต าแหน่งครูมาแล้วรวม 4 ปี (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่
น้อยกว่า 6 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาตรี)  มีภาระงานสอน จ านวน 23 ชั่วโมง/สัปดาห์  ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบด้านการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ย้อนหลัง 2 ปี ติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอขอรับการ
ประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง การพัฒนาทักษะการใช้อุปกรณ์ในองปฎิบัติการเคมี โดยใช้แบบฝึกปฎิบัติ
เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาเคมีเรื่องการเตรียมสารละลายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

รายที่  15  น.ส.หทัยรัตน์  บุญชัยยะ วุฒิ ศษ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา ด ารงต าแหน่งครูมาแล้วรวม 4 
ปี (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 4 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาโท)  มีภาระงานสอน จ านวน 25 ชั่วโมง/สัปดาห์  ได้ปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ย้อนหลัง 2 ปี ติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอ
ขอรับการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความกลุ่มสาร ะการเรียนรู้
ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

รายที่  16  น.ส.ธัญญาภัทร์  เลาธนังวุฒิค.ม.(บริหารการศึกษา) ด ารงต าแหน่งครูมาแล้วรวม 4 ปี 
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 4 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาโท)มีภาระงานการสอน จ านวน 21 ชั่วโมง/สัปดาห์ (หลักเกณฑ์
ก าหนดไม่ต่ ากว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอและได้เสนอขอรับการประเมิน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิชาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) เรื่อง การพัฒนาผู้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม 
Excel สร้างตารางและการจัดท าเอกสารข้อมูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนบ้านปากล าปิล็อก 

รายที่  17  นายอ าพล  โมห้างหว้าวุฒิศษ.ม .(บริหารการศึกษา) ด ารงต าแหน่งครูมาแล้วรวม 4 ปี
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 4 ปีส าหรับวุฒิปริญญาโท) มีภาระงานการสอน จ านวน 18 ชั่วโมง/สัปดาห์ (หลักเกณฑ์
ก าหนดไม่ต่ ากว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 
ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอและได้เสนอขอรับการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย  เรื่อง การ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน เรื่อง การใช้ค าในภาษาไทย ของนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 

รายที่ 18  น.ส.สุนิศา  ตุ่มศรียาวุฒิศษ.ม.(บริหารการศึกษา) ด ารงต าแหน่งครูมาแล้วรวม 4 ปี(หลักเกณฑ์
ก าหนดไม่น้อยกว่า 4 ปีส าหรับวุฒิปริญญาโท) มีภาระงานการสอน จ านวน 25 ชั่วโมง/สัปดาห์ (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่ต่ า
กว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนการศึกษาปฐมวัย ย้อนหลัง 2 ปี
ติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอและได้เสนอขอรับการประเมิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย เรื่อง กระบวนการ
เรียนรู้เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ ดี เก่งและมีความสุข และได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพของนักเรียนชั้นอนุบาล 
1 โรงเรียนบ้านนามกุย 

รายที่ 19  นายยอดชาย  จันทร์สว่างวุฒิศษ.ม.(บริหารการศึกษา) ด ารงต าแหน่งครูมาแล้วรวม 4 ปี
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 4 ปีส าหรับวุฒิปริญญาโท) มีภาระงานการสอน จ านวน 26 ชั่วโมง/สัปดาห์ (หลักเกณฑ์
ก าหนดไม่ต่ ากว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยีย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอและได้เสนอขอรับการประเมิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง กรบอกชื่อลักษณะการใช้งานและการซ่อมบ ารุงเครื่องมือทางการเกษตร ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้าน เกริงกระเวีย 

รายที่ 20  น.ส.เกษมณี  ประชากุลค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)  ด ารงต าแหน่งครูมาแล้วรวม 6 ปี(หลักเกณฑ์
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ก าหนดไม่น้อยกว่า 6 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาตรี) มีภาระงานการสอน จ านวน 25 ชั่วโมง/สัปดาห์ (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่ต่ า
กว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนการศึกษาปฐมวัย ย้อนหลัง 2 ปี
ติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอและได้เสนอขอรับการประเมิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย เรื่อง จัดการเรียนรู้ 
บูรณาการ 6 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรม
กลางแจ้ง กิจกรรมเสรี และเกมการศึกษา จัดประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านลุ่มผึ้ง 

รายที่ 21  นายพาริส  ไชยมงคล ค.บ. (คณิตศาสตร์)  ด ารงต าแหน่งครูมาแล้วรวม 6 ปี(หลักเกณฑ์ก าหนด
ไม่น้อยกว่า 6 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาตรี) มีภาระงานการสอน จ านวน 18 ชั่วโมง/สัปดาห์ (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่ต่ ากว่า 18 
ชั่วโมง/สัปดาห์) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกัน
นับถึงวันที่ยื่นค าขอและได้เสนอขอรับการประเมิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนจริง ในการฝึกคิด
และฝึกโจทย์ปัญหาเพ่ือให้เกิดความคุ้นเคยและมีแนวคิดในการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 

รายที่ 22 น.ส.ดวงใจ  ศรีเมฆ วุฒิ ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) ด ารงต าแหน่งครูมาแล้ว รวม 8 ปี (หลักเกณฑ์
ก าหนดไม่น้อยกว่า 8 ปี) มีภาระงานการสอน จ านวน 23 ชั่วโมง/สัปดาห์ (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่ต่ ากว่า 18 ชั่วโมง/
สัปดาห์) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้/วิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอและได้เสนอขอรับการประเมิน สาขาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
เรื่อง การสร้างนิสัยการท าความสะอาดห้องเรียนตามหน้าที่เวรประจ าวัน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเพ่ือน
ตรวจเวร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

รายที่ 23  น.ส.สุพัตรา  สิทธิวงศ์ษา กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) ด ารงต าแหน่งครูมาแล้ว    รวม 6 ปี 
11 เดือน (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 6 ปี) มีภาระงานการสอน จ านวน 20 ชั่วโมง/สัปดาห์ (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่ต่ า
กว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู้/วิชา
ภาษาต่างประเทศ ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอและได้เสนอขอรับการประเมิน สาขาภาษาอังกฤษ เรื่อง การ
พัฒนาการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาเพ่ือสื่อสารของ คีธจอร์นสัน (Keith 
Johnson) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 

รายที่ 24 นายสาธิต  บุตรดี ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) ด ารงต าแหน่งครูมาแล้ว รวม 6 ปี  1 เดือน 
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 6 ปี) มีภาระงานการสอน จ านวน 25 ชั่วโมง/สัปดาห์ (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่ต่ ากว่า 18 
ชั่วโมง/สัปดาห์) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้/วิชาปฐมวัย ย้อนหลัง 
2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอและได้เสนอขอรับการประเมิน สาขาปฐมวัย เรื่อง กระบวนการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะ ดี เก่งและมีความสุข มีสุนทรียภาพ และได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 

รายที่ 25 นางปัดสุมา  เสตะพันธ์ ค.บ.(ศิลปศึกษา) ด ารงต าแหน่งครูมาแล้ว รวม 8 ปี          (หลักเกณฑ์
ก าหนดไม่น้อยกว่า 6 ปี) มีภาระงานการสอน จ านวน 23 ชั่วโมง/สัปดาห์ (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่ต่ ากว่า 18 ชั่วโมง/
สัปดาห์) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้/วิชาภาษาไทย ย้อนหลัง 2 ปี
ติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอและได้เสนอขอรับการประเมิน สาขาภาษาไทย เรื่อง การพัฒนาทักษะในด้านการเขียน (ภาค
เรียนที่ 1) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 

รายที่  26  น .ส .ปิ ยาภัชร  เสนาพิทักษ์  ค.บ .(คณิ ตศาสตร์ ) ด ารงต าแหน่ งครูมาแล้ว รวม 8 ปี          
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 6 ปี) มีภาระงานการสอน จ านวน 19 ชั่วโมง/สัปดาห์ (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่ต่ ากว่า 18 
ชั่วโมง/สัปดาห์) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้/วิชาคณิตศาสตร์ 
ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอและได้เสนอขอรับการประเมิน สาขาคณิตศาสตร์ เรื่อง  การพัฒนาการแต่ง
โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (การคูณ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านไร่  
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รายที่  27  น.ส.เกวลี บัวหลวงวุฒิ ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) ด ารงต าแหน่งครูมาแล้วรวม 4 ปี 
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 4 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาโท) มีภาระงานการสอน จ านวน30 ชั่วโมง/สัปดาห์ (หลักเกณฑ์
ก าหนดไม่ต่ ากว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนการศึกษาปฐมวัย 
ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอขอรับการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย เรื่อง    
การปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารโดยใช้นิทาน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 

รายที่  28  นางพรรณี ชูแก้ววุฒิ  ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) ด ารงต าแหน่งครูมาแล้วรวม 4 ปี 
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 4 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาโท) มีภาระงานการสอน จ านวน23 ชั่วโมง/สัปดาห์ (หลักเกณฑ์
ก าหนดไม่ต่ ากว่า 18 ชั่ วโมง/สัปดาห์ ) ได้ปฏิบัติ งานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอน วิชา
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอขอรับการประเมินกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 

รายที่ 29  น.ส.เพ็ญพักตร์ พรามมณีวุฒิ ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) ด ารงต าแหน่งครูมาแล้วรวม 6 ปี 
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 4 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาโท) มีภาระงานการสอน จ านวน25 ชั่วโมง/สัปดาห์ (หลักเกณฑ์
ก าหนดไม่ต่ ากว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนวิชาวิ ทยาศาสตร์
ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอขอรับการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การ
แก้ไขปัญหานักเรียนผลสัมฤทธิ์ต่ า เรื่อง เมฆ หมอก ฝน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการให้นักเรียนได้รับการ
สอนเสริมและฝึกเพ่ิมเติมในเวลาว่าง ด้วยชุดกิจกรรม 

รายที่ 30  น.ส.พัชรี ร่วมชาติ วุฒิ  ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) ด ารงต าแหน่งครูมาแล้วรวม 6 ปี 
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 4 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาโท) มีภาระงานการสอน จ านวน20 ชั่วโมง/สัปดาห์ (หลักเกณฑ์
ก าหนดไม่ต่ ากว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์ ) ได้ปฏิ บัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนกวิชา
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอขอรับการประเมินกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  เรื่อง การส่งเสริมทักษะการเขียนตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 

รายที่ 31 นางศุภานัน จงโกเย็นวุฒิ ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) ด ารงต าแหน่งครูมาแล้วรวม 4 ปี 
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 4 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาโท) มีภาระงานการสอน จ านวน20 ชั่วโมง/สัปดาห์ (หลักเกณฑ์
ก าหนดไม่ต่ ากว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์)ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้/
สาขาวิชาภาษาไทย ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอขอรับการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย เรื่อง การทดลองสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค ากับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน        
บ้านหลังเขา 

รายที่ 32 น.ส.เอ้ือมพร  ส่ าประเสริฐ วุฒิ ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) ด ารงต าแหน่งครูมาแล้วรวม 4 ปี 
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 4 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาโท) มีภาระงานการสอน จ านวน25 ชั่วโมง/สัปดาห์  (หลักเกณฑ์
ก าหนดไม่ต่ ากว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้/
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอขอรับการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้
การศึกษาปฐมวัย เรื่อง การพัฒนาเด็กสมาธิสั้นด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก 

รายที่ 33 น.ส.น้อย เบ็ญพาด วุฒิ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ด ารงต าแหน่งครูมาแล้วรวม 6 ปี 6 เดือน 
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 6 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาตรี) มีภาระงานการสอน จ านวน26 ชั่วโมง/สัปดาห์ (หลักเกณฑ์
ก าหนดไม่ต่ ากว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้/
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอขอรับการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ เรื่อง การส่งเสริมทักษะการเรียนตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน     
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บ้านหนองกร่าง 
รายที่ 34 น.ส.พัดชา  อินทรัศมี วุฒิ กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) ด ารงต าแหน่งครูมาแล้วรวม 5 ปี 

(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 4 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาโท) มีภาระงานการสอน จ านวน25 ชั่ว โมง/สัปดาห์ (หลักเกณฑ์
ก าหนดไม่ต่ ากว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้/
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอขอรับการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้
การศึกษาปฐมวัย เรื่อง พัฒนาความกล้าแสดงออกหน้าชั้นเรียนโดยใช้กิจกรรมน าเต้นประกอบเพลง โรงเรียนบ้านหนอง
กร่าง 

รายที่ 35  น.ส.โควิน  บุตรดาวงศ์ วุฒิ ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)ด ารงต าแหน่งครูมาแล้วรวม 4 ปี 
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 4 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาโท) มีภาระงานการสอน จ านวน21 ชั่วโมง/สัปดาห์ (หลักเกณฑ์
ก าหนดไม่ต่ ากว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้/
สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอขอรับการ
ประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโปรแกรม 
Microsoft Word โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 

รายที่ 36  น.ส.เสาวณา วังเวงจิตต์ วุฒิ ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) ด ารงต าแหน่งครูมาแล้วรวม 4 ปี 
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 4 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาโท) มีภาระงานการสอน จ านวน22 ชั่วโมง/สัปดาห์ (หลักเกณฑ์
ก าหนดไม่ต่ ากว่า 18  ชั่วโมง/สัปดาห์) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้/สาขาวิชาภาษาไทย ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอขอรับการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย เรื่อง การทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และการ
สะกดค าของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 

รายที่ 37  นายนพดล ขุนช านาญ วุฒิ ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) ด ารงต าแหน่งครูมาแล้วรวม 4 ปี 
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 4 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาโท) มีภาระงานการสอน จ านวน24 ชั่วโมง/สัปดาห์ (หลักเกณฑ์
ก าหนดไม่ต่ ากว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้/
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอขอรับการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง การทดลองทางวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมโครงการ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 

รายที่ 38  นางลัดดาวัลย์ ก๊วยศิริกุล วุฒิ ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) ด ารงต าแหน่งครูมาแล้วรวม 4 ปี 
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 4 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาโท) มีภาระงานการสอน จ านวน22 ชั่วโมง/สัปดาห์ (หลักเกณฑ์
ก าหนดไม่ต่ ากว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้/
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอขอรับการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง การพัฒนาทักษะการจ าแนกพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ โดยวีการน าโครงงานส ารวจ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 

รายที่ 39  นายสุชาติ พุ่มกระจันทร์ วุฒิ ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) ด ารงต าแหน่งครูมาแล้วรวม 4 ปี 
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 4 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาโท) มีภาระงานการสอน จ านวน25 ชั่วโมง/สัปดาห์ (หลักเกณฑ์
ก าหนดไม่ต่ ากว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้/
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอขอรับการประเมินกลุ่มสาระการเรีย นรู้
คณิตศาสตร์ เรื่อง การปัญหาการหารเพ่ือแก้โจทย์ปัญหาหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนบ้านหนองหวาย 

รายที่ 40  น.ส.กิ่งกาญ จงประจันต์ วุฒิ ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา มาแล้วรวม 2 ปี (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 2 ปี) มีภาระงานบริหารจัดการสถานศึกษาตามที่ได้รับ
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มอบหมายเต็มเวลา ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารสถานศึกษาย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่
ยื่นค าขอ และได้เสนอขอรับการประเมินสายงานบริหารสถานศึกษา เรื่อง ผลการปัญหาและพัฒนาการบริหารจัดการ
สถานศึกษาการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่การพัฒนาผู้เรียน ของโรงเรียนบ้านหนองประดู่ 

รายที่ 41 น.ส.วิลาวรรณ สุวันประเสริฐ วุฒิ ค.บ. (คณิตศาสตร์) ด ารงต าแหน่งครูมาแล้ว รวม 6 ปี 
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 6 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาตรี)มีภาระงานการสอน จ านวน24 ชั่วโมง/สัปดาห์ (หลักเกณฑ์
ก าหนดไม่ต่ ากว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 
ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอขอรับการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องรากที่
สาม 

รายที่ 42 นายทรงศักดิ์ โพธิ์เอ่ียม วุฒิ คอ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) ด ารงต าแหน่งครู
มาแล้ว รวม 9 ปี (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 4 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาโท) มีภาระงานการสอน จ านวน 19 ชั่วโมง/
สัปดาห์ (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่ต่ ากว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอน
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอขอรับการ
ประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาผลการ เรียน
โดยใช้แนวคิดเรื่อง Data Mining 

รายที่ 43  ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎิ์ ใบบัว วุฒิ ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) ด ารงต าแหน่งครูมาแล้ว รวม 6 ปี 
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 4 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาโท) มีภาระงานการสอน จ านวน 19 ชั่วโมง/สัปดาห์ (หลักเกณฑ์
ก าหนดไม่ต่ ากว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอขอรับการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง แบบส ารวจความต้องการในการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

รายที่ 44  นางสุภาวดี สืบเนียม วุฒิ วท.บ. (เคมี) ด ารงต าแหน่งครูมาแล้ว รวม 6 ปี (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่
น้อยกว่า 6 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาตรี)มีภาระงานการสอน จ านวน20 ชั่วโมง/สัปดาห์ (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่ต่ ากว่า 18 
ชั่วโมง/สัปดาห์) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกัน
นับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอขอรับการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การพัฒนาเอกสารประกอบการ
สอนเรื่อง ตารางธาตุ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 

รายที่ 45 นายธเนศ เหมือนว้า วุฒิ ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) ด ารงต าแหน่งครูมาแล้ว รวม 4 ปี 
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 4 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาโท) มีภาระงานการสอน จ านวน 19 ชั่วโมง/สัปดาห์ (หลักเกณฑ์
ก าหนดไม่ต่ ากว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยีย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอขอรับการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

รายที่ 46  นางภัณฑิรา จงอ่อน วุฒิ ค.บ.(ภาษาไทย) ด ารงต าแหน่งครูมาแล้ว รวม 6 ปี (หลักเกณฑ์ก าหนด
ไม่น้อยกว่า 6 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาตรี) มีภาระงานการสอน จ านวน 25 ชั่วโมง/สัปดาห์ (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่ต่ ากว่า 18 
ชั่วโมง/สัปดาห์) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับ
ถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอขอรับการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่อง การแก้ปัญหาและพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

รายที่ 47  นายวชิระ ประกอบ วุฒิ ค.ม.(การบริหารการศึกษา) ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา
มาแล้ว รวม 2 ปี (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 2 ปี) มีภาระงานบริหารจัดการสถานศึกษาตามที่ได้รับมอบหมายเต็ม
เวลาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารและการพัฒนาสถานศึกษาย้อนหลัง  2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่
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ยื่นค าขอ และได้เสนอขอรับการประเมินสายงานบริหารสถานศึกษา เรื่อง การท างานเป็นทีมด้านวิชาการของข้าราชการครู
โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 

รายที่ 48  นายอนุกูล นากสุก วุฒิ ค.บ. (คณิตศาสตร์) ด ารงต าแหน่งครูมาแล้ว รวม 6 ปี (หลักเกณฑ์
ก าหนดไม่น้อยกว่า 6 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาตรี และไม่น้อยกว่า 4 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาโท)มีภาระงานการสอน จ านวน
19 ชั่วโมง/สัปดาห์ (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่ต่ ากว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอขอรับการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื่องการสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

รายที่ 49  นายวิฑูรย์ สถิตยานุรักษ์วุฒิ ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) ด ารงต าแหน่งครู มาแล้ว รวม 4 ปี 
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 6 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาตรี และไม่น้อยกว่า 4 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาโท) มีภาระงานการ
สอน จ านวน 18 ชั่วโมง/สัปดาห์ (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่ต่ ากว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบด้านการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอขอรับการประเมิน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Power Point มาใช้เป็นสื่อการเรียน
การสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

รายที่  50  น.ส.ภัททิรา ศุภมาศวุฒิ  วท.ม.(คณิตศาสตร์ศึกษา) ด ารงต าแหน่งครูมาแล้ว รวม 5 ปี 
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 6 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาตรี และไม่น้อยกว่า 4 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาโท) มีภาระงานการ
สอน จ านวน 20 ชั่วโมง/สัปดาห์ (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่ต่ ากว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอขอรับการประเมิน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมิวิจารณญาณ โดยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบค้นพบเรื่องล าดับ กรณีศึกษา : โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

รายที่ 51  น.ส.วันลิษา ข าอ่ิมวุฒิ ค.บ. (ภาษาไทย) ด ารงต าแหน่งครูมาแล้ว รวม 6 ปี (หลักเกณฑ์ก าหนด
ไม่น้อยกว่า 6 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาตรี และไม่น้อยกว่า 4 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาโท)มีภาระงานการสอน จ านวน21 
ชั่วโมง/สัปดาห์ (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่ต่ ากว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียน
การสอนภาษาไทย ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอขอรับการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย เรื่อง การพัฒนาการเขียนร้อยแก้วเชิงสร้างสรรค์โดยใช้แบบฝึก ส าหรับนัก เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

รายที่ 52  นายชัยธวัช หงส์สุคารว์วุฒิ ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) ด ารงต าแหน่ง
ครูมาแล้ว รวม 4 ปี (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 6 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาตรี และไม่น้อยกว่ า 4 ปี ส าหรับวุฒิปริญญา
โท)มีภาระงานการสอน จ านวน25 ชั่วโมง/สัปดาห์ (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่ต่ ากว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์) ได้ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอขอรับ
การประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เรื่องค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

รายที่ 53  น.ส.นภชนัตร กิรติขัตติยาวุฒิ ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) ด ารงต าแหน่งครูมาแล้ว รวม 4 ปี 
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 6 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาตรี และไม่น้อยกว่า 4 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาโท) มีภาระงานการ
สอน จ านวน 23 ชั่วโมง/สัปดาห์ (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่ต่ ากว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอขอรับการประเมิน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)เรื่อง การพัฒนาแรงจูงใจในการตอบค าถามและพูดในชั้นเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 

รายที่ 54  น.ส.พุทธวรรณ มงคลวุฒิ ศษ.ม.(ศิลปะการแสดง) ด ารงต าแหน่งครูมาแล้ว รวม 4 ปี (หลักเกณฑ์
ก าหนดไม่น้อยกว่า 6 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาตรี และไม่น้อยกว่า 4 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาโท) มีภาระงานการสอน จ านวน 
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18 ชั่วโมง/สัปดาห์ (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่ต่ ากว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการ
เรียนการสอนนาฏศิลป์ ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอขอรับการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ (นาฏศิลป์) เรื่อง เจตคติต่อการเรียนการสอนวิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

รายที่ 55  นายปริญญา เหลืองแดง วุฒิ วท.ม. (คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ) ด ารงต าแหน่งครูมาแล้ว รวม 
4ปี (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 6 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาตรี และไม่น้อยกว่า 4 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาโท)มีภาระงานการ
สอน จ านวน19 ชั่วโมง/สัปดาห์ (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่ต่ ากว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบด้านการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอขอรับการประเมิน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การจัดกระบวนการสอนที่เน้นการใช้ Web based Application 
มาช่วยในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

รายที่ 56  น.ส.สมาพร หัสชัย วุฒิ ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) ด ารงต าแหน่งครูมาแล้ว รวม 5 ปี 
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 6 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาตรี และไม่น้อยกว่า 4 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาโท) มีภาระงานการ
สอน จ านวน 19 ชั่วโมง/สัปดาห์ (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่ต่ ากว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอขอรับการประเมิน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เรื่อง การพัฒนาทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ 
(Communication) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ (Role play) 

รายที่ 57  นางธนาวรรณ ทรัพย์วโรบล วุฒิ  ค.บ.(คณิตศาสตร์) ด ารงต าแหน่งครูมาแล้ว รวม 6 ปี 
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 6 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาตรี และไม่น้อยกว่า 4 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาโท) มีภาระงานการ
สอน จ านวน 22 ชั่วโมง/สัปดาห์ (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่ต่ ากว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอขอรับการประเมิน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 เรื่อง 
ความน่าจะเป็น 

รายที่ 58  นางจันธ์จิลา ห้วยหงษ์ทอง วุฒิ ค.บ.(คณิตศาสตร์) ด ารงต าแหน่งครูมาแล้ว รวม 13 ปี 
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 6 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาตรี และไม่น้อยกว่า 4 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาโท) มีภาระงานการ
สอน จ านวน 28 ชั่วโมง/สัปดาห์ (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่ต่ ากว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอขอรับการประเมิน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การพัฒนาแรงจูงใจในการตอบค าถามในชั้นเรียน ด้วยการให้ผู้เรียนศึกษาหาข้อมูล
จากเรื่องในรูปแบบใบงานที่ก าหนดให้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 

รายที่ 59  น.ส.ปวีนุช เมฆฉาย วุฒิ ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) ด ารงต าแหน่งครูมาแล้วรวม 4 ปี 
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 6 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาตรี และไม่น้อยกว่า 4 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาโท)มีภาระงานการ
สอน จ านวน24 ชั่วโมง/สัปดาห์ (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่ต่ ากว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบด้านการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอขอรับการ
ประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง การพัฒนาระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 

รายที่ 60  นางวิมพ์วิภา ไทยพุทธา วุฒิ ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) ด ารงต าแหน่งครูมาแล้ว รวม 4 ปี 
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 6 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาตรี และไม่น้อยกว่า 4 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาโท)มีภาระงานการ
สอน จ านวน25 ชั่วโมง/สัปดาห์ (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่ต่ ากว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบด้านการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้
เสนอขอรับการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการสร้างโมเดลพอเพียง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/15 
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รายที่ 61 นายชัยวิรัตน์ ลิ้มเรืองอนันต์ วุฒิ ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) ด ารงต าแหน่งครูมาแล้ว รวม 4 ปี 
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 6 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาตรี และไม่น้อยกว่า 4 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาโท) มีภาระงานการ
สอน จ านวน 18 ชั่วโมง/สัปดาห์ (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่ต่ ากว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบด้านการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้
เสนอขอรับการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเรื่อง โครงการพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 โดยให้นักเรียนส่งงานและตรวจงานผ่าน Messenger ของโปรแกรม facebook 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

รายที่ 62  น.ส.วัลย์ลิกา นิยาย วุฒิ ค.บ.(ดนตรีศึกษา) ด ารงต าแหน่งครูมาแล้ว รวม 6 ปี (หลักเกณฑ์
ก าหนดไม่น้อยกว่า 6 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาตรี และไม่น้อยกว่า 4 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาโท) มีภาระงานการสอน จ านวน 
18 ชั่วโมง/สัปดาห์ (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่ต่ ากว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการ
เรียนการสอนดนตรีไทย ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอขอรับการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ เรื่อง การพัฒนาผลส าเร็จทางการเรียนด้านทักษะการเป่าขลุ่ยเพียงออ โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

รายที่ 63  น.ส.ปภาอร โชติวรรณชูสกุล วุฒิ วท.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) ด ารงต าแหน่งครูมาแล้ว รวม 6 ปี 
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 6 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาตรี และไม่น้อยกว่า 4 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาโท) มีภาระงานการ
สอน จ านวน 20 ชั่วโมง/สัปดาห์ (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่ต่ ากว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอขอรับการประเมิน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง การฝึกทักษะการจับใจความส าคัญ และการตอบค าถามแบบฝึกอัตนัยในเชิงวิชาการ 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 

รายที่ 64  นายบรรหาร เชื้อทอง วุฒิ ค.บ.(คณิตศาสตร์) ด ารงต าแหน่งครูมาแล้ว รวม 6 ปี (หลัก เกณฑ์
ก าหนดไม่น้อยกว่า 6 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาตรี และไม่น้อยกว่า 4 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาโท) มีภาระงานการสอน จ านวน 
20 ชั่วโมง/สัปดาห์ (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่ต่ ากว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอขอรับการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 

รายที่ 65  นายสัญญา ศรีพิพัฒน์ วุฒิ ค.บ.(ดนตรีศึกษา) ด ารงต าแหน่งครูมาแล้ว รวม 6 ปี (หลักเกณฑ์
ก าหนดไม่น้อยกว่า 6 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาตรี และไม่น้อยกว่า 4 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาโท)มีภาระงานการสอน จ านวน
20 ชั่วโมง/สัปดาห์ (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่ต่ ากว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการ
เรียนการสอนดนตรีศึกษา ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอขอรับการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ เรื่องแบบฝึกอ่าน เขียน โน้ตสากล ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 

รายที่ 66 นายปริญญา บุญเกิด วุฒิ ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) ด ารงต าแหน่งครูมาแล้ว รวม 4 ปี 
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 6 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาตรี และไม่น้อยกว่า 4 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาโท) มีภาระงานการ
สอน จ านวน 18 ชั่วโมง/สัปดาห์ (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่ต่ ากว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอขอรับการประเมิน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เรื่อง แนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน เพ่ือให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นต่อไป โดยใช้การวิจัยในชั้นเรียน และสร้างระบบการวัดผล ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

รายที่ 67  น.ส.พรทิพย์ ศรีแดนจันทร์ วุฒิ ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) ด ารงต าแหน่งครูมาแล้ว รวม 4 ปี 
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 6 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาตรี และไม่น้อยกว่า 4 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาโท) มีภาระงานการ
สอน จ านวน 22 ชั่วโมง/สัปดาห์ (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่ต่ ากว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความ
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รับผิดชอบด้านการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอขอรับการประเมิน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง ความพึงพอใจในการเรียนด้วยระบบ E-Learning ของนักเรียนกับ
การจัดการเรียนการสอน รายวิชา ว 20245 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 

รายที่ 68  น.ส.กาญจนา จันทร์ฤทธิ์ วุฒิ ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) ด ารงต าแหน่งครูมาแล้ว รวม 4 ปี 
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 6 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาตรี และไม่น้อยกว่า 4 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาโท)มีภาระงานการ
สอน จ านวน20 ชั่วโมง/สัปดาห์ (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่ต่ ากว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอขอรับการประเมิน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียง ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

รายที่ 69  น.ส.วันดี เพชรสหาย วุฒิ ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) ด ารงต าแหน่งครูมาแล้ว รวม 4 ปี 
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 6 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาตรี และไม่น้อยกว่า 4 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาโท) มีภาระงานการ
สอน จ านวน 20 ชั่วโมง/สัปดาห์ (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่ต่ ากว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอขอรับการประเมิน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการ ONETเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

รายที่ 70  นายพิรุณ ประภาจิตสุนทร วุฒิ ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) ด ารงต าแหน่งครูมาแล้ว รวม 4 ปี 
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 6 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาตรี และไม่น้อยกว่า 4 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาโท) มีภาระงานการ
สอน จ านวน 19 ชั่วโมง/สัปดาห์ (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่ต่ ากว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความ
รบัผิดชอบด้านการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอขอรับการประเมิน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้รายวิชา ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยใช้
สื่อชั้นเรียนออนไลน์คลาสสตาร์ท  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

รายที่ 71  นายพจนรินทร์ เหลืองอรัญนภา วุฒิ ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) ด ารงต าแหน่งครูมาแล้ว รวม 
4 ปี (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 6 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาตรี และไม่น้อยกว่า 4 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาโท) มีภาระงาน
การสอน จ านวน 21 ชั่วโมง/สัปดาห์ (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่ต่ ากว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบด้านการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอขอรับการประเมิน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูปวิ ชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง หลักการ
ท างานของโปรแกรม Photoshop cs3  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

รายที่ 72  นายวรากรณ์ นาถมทองวุฒิ ศษ.ม.(การสอนภาษาไทย) ด ารงต าแหน่งครูมาแล้ว รวม 4 ปี 
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 6 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาตรี และไม่น้อยกว่า 4 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาโท)มีภาระงานการ
สอน จ านวน20 ชั่วโมง/สัปดาห์ (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่ต่ ากว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบด้านการเรียนการสอนภาษาไทย ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอขอรับการประเมินกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องรายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน : กรณีศึกษารายกรณี นักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เข้า
เรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 

รายที่ 73  น.ส.สุธีรา ใจอาดวุฒิ ศษ.ม.(ภาษาไทย) ด ารงต าแหน่งครูมาแล้ว รวม 5 ปี (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่
น้อยกว่า 6 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาตรี และไม่น้อยกว่า 4 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาโท)มีภาระงานการสอน จ านวน24 ชั่วโมง/
สัปดาห์ (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่ต่ ากว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอน
ภาษาไทย ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอขอรับการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง
การจัดกิจกรรมการฝึกฝนทักษะการอ่าน เพื่อเพ่ิมศักยภาพผลสัมฤทธิ์ทางด้านผลการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 
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รายที่ 74  น.ส.สมฤทัย พาที วุฒิ วท.ม.(เคมีศึกษา) ด ารงต าแหน่งครูมาแล้ว รวม 4 ปี (หลักเกณฑ์ก าหนด
ไม่น้อยกว่า 6 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาตรี และไม่น้อยกว่า 4 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาโท)มีภาระงานการสอน จ านวน22 
ชั่วโมง/สัปดาห์ (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่ต่ ากว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอขอรับการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์เรื่องวิธีการเรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจให้เข้าถึงส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

รายที่ 75  น.ส.ศิริกาญจน์ การตรงวุฒิ ศษ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) ด ารงต าแหน่งครูมาแล้ว 
รวม 4 ปี (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 6 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาตรี และไม่น้อยกว่า 4 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาโท)มีภาระ
งานการสอน จ านวน19 ชั่วโมง/สัปดาห์ (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่ต่ ากว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบด้านการเรียนการสอนภาษาไทย ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอขอรับการประเมินกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ พัฒนาทักษะการอ่านของ
นักเรียนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    

รายที่ 76  น.ส.พัชรี สรวยล้ า วุฒิ ค.บ. (เคมี) ด ารงต าแหน่งครูมาแล้ว รวม 6 ปี (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อย
กว่า 6 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาตรี และไม่น้อยกว่า 4 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาโท) มีภาระงานการสอน จ านวน 18 ชั่วโมง/
สัปดาห์ (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่ต่ ากว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอขอรับการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เรื่อง การพัฒนาชุดการสอนรายวิชาเคมี เรื่อง การดุลสมการเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

รายที่ 77  น.ส.แสงดาว สืบด้วงวุฒิ ค.บ. (คมี)ด ารงต าแหน่งครูมาแล้ว รวม 7 ปี (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อย
กว่า 6 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาตรี และไม่น้อยกว่า 4 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาโท)มีภาระงานการสอน จ านวน18 ชั่วโมง/
สัปดาห์ (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่ต่ ากว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอขอรับการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง การเขียนสูตรและอ่านชื่อสารประกอบไอออนิก ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่4 โดยการใช้แบบฝึกทักษะ 

รายที่ 78  น.ส.สุรีรัตน์ กองนิมิตรวุฒิ ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) ด ารงต าแหน่งครูมาแล้ว รวม 4 ปี 
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 6 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาตรี และไม่น้อยกว่า 4 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาโท)มีภาระงานการ
สอน จ านวน18 ชั่วโมง/สัปดาห์ (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่ต่ ากว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอขอรับการประเมิน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การพัฒนาทักษะในการเขียนแผนภาพเซลล์ไฟฟ้าเคมีจากปฏิกิริยารีดอกซ์ วิชาเคมี 
เรื่อง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

รายที่ 79  น.ส.พรทิพย์ ทองมาก วุฒิ ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) ด ารงต าแหน่งครูมาแล้ว รวม 5 ปี 
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 6 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาตรี และไม่น้อยกว่า 4 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาโท) มีภ าระงานการ
สอน จ านวน 18 ชั่วโมง/สัปดาห์ (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่ต่ ากว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบด้านการเรียนการสอนเกษตรกรรม ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอขอรับการประเมิน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การผลิตปุ๋ยชีวภาพ  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

รายที่ 80  นายธวัช พวงแก้ววุฒิ ค.บ. (สังคมศึกษา)ด ารงต าแหน่งครูมาแล้ว รวม 6 ปี (หลักเกณฑ์ก าหนด
ไม่น้อยกว่า 6 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาตรี และไม่น้อยกว่า 4 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาโท)มีภาระงานการสอน จ านวน 18 
ชั่วโมง/สัปดาห์ (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่ต่ ากว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียน
การสอนสังคมศึกษา ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอและได้เสนอขอรับการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

รายที่ 81  น.ส.เกสร พุทธรักษา วุฒิ ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)ด ารงต าแหน่งครูมาแล้ว รวม 4 ปี 
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(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 6 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาตรี และไม่น้อยกว่า 4 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาโท)มีภาระงานการ
สอน จ านวน18 ชั่วโมง/สัปดาห์ (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่ต่ ากว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอขอรับการประเมิน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เส้นขนานของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 

รายที่ 82  น.ส.วันทนา พวงแก้ววุฒิ ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)ด ารงต าแหน่งครูมาแล้ว รวม 
5 ปี (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 6 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาตรี และไม่น้อยกว่า 4 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาโท)มีภาระงาน
การสอน จ านวน18 ชั่วโมง/สัปดาห์ (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่ต่ ากว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอขอรับการประเมิน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องการพัฒนาทักษะการต่อวงจรไฟฟ้า โดยใช้โปรแกรมการทดลองเสมือนจริงในวิชา
ฟิสิกส์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

รายที่ 83  น.ส.วรวลัญช์ ยิ้มใหญ่หลวง   วุฒิ ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)ด ารงต าแหน่งครูมาแล้ว รวม 5 
ปี (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 6 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาตรี และไม่น้อยกว่า 4 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาโท)มีภาระงานการ
สอน จ านวน18 ชั่วโมง/สัปดาห์ (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่ต่ ากว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบด้านการเรียนการสอนนาฏศิลป์ ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอขอรับการประเมินกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะเรื่องเกมละครสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการร่วมกิจกรรมของผู้เรียน ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่2 

รายที่ 84  น.ส.มัทนิน เจริญพร วุฒิ ค.ม.(การบริหารการศึกษา) ด ารงต าแหน่งครูมาแล้ว รวม 4 ปี 
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 6 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาตรี และไม่น้อยกว่า 4 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาโท) มีภาระงานการ
สอน จ านวน 19 ชั่วโมง/สัปดาห์ (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่ต่ ากว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบด้านการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอขอรับการประเมิน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เรื่อง แนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นต่อไป โดยใช้การวิจัยในชั้นเรียน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

รายที่ 85  นายเอกชัย โพธิ์เย็นวุฒิ วท.บ.(ฟิสิกส์)ด ารงต าแหน่งครูมาแล้ว รวม 7 ปี (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่
น้อยกว่า 6 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาตรี และไม่น้อยกว่า 4 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาโท)มีภาระงานการสอน จ านวน21 ชั่วโมง/
สัปดาห์ (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่ต่ ากว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอขอรับการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรื่องการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการชนและโมเมนตัม และการเคลื่อนที่แบบหมุน โดยการทบทวนด้วยการ
แบ่งกลุ่มท า “โน้ตย่อสรุปบทเรียน” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 

ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
1.  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่  3 ด้านผลการปฏิบัติงานเพ่ือประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน เพ่ือให้มีวิทยฐานะครูช านาญการ จ านวน 85 ราย  

2.  ขออนุมัติให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  เป็นผู้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินชุดที่  1 ประเมินด้านที่  1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่  2 ด้านความรู้
ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน และในกรณีที่มีความจ าเป็น หรือมีเหตุพิเศษที่คณะกรรมการไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตต้นสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการแทนได้ และรายงาน ผลให้
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีทราบ ในการประชุมครั้งต่อไป 
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ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาจะอนุมัติรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
จ านวน 85 คณะ เป็นคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 และอนุมัติให้ผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดเป็นผู้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.กาญจนบุรี และ
ผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้วหรือไม่ หรือจะพิจารณาเป็นประการใด (รายละเอียดดังเอกสาร
แนบท่ี 33)  
 
มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 

4.26   เรื่อง  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2  ส าหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

 
ค าขอ 

ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 
และด้านที่ 2  ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ   สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
(ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) 

 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

  1. มาตรา 53 และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552  
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
  3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 เรื่อง       
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  

 4. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560  เรื่อง        
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ยื่นค าขอ
มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ สายงานบริหารสถานศึกษา  จ านวน  2  ราย  และสายงานการสอน  จ านวน 
66 ราย รวมจ านวนทั้งสิ้น 68  ราย 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  68 ราย มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
รายที่ 1 น.ส.ประพาพร  ยศวิชัยด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้ว รวม 4  ปี(หลักเกณฑ์

ก าหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี) มีภาระงานสอน จ านวน  20   ชั่วโมง/สัปดาห์ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการ
เรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์   ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอผลงานทางวิชาการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  เรื่อง ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง  พืชท้องถิ่นบ้านเรา  ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 2 
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รายที่ 2 นางสายชล    เพชรศรี  ด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้ว รวม  6  ปี(หลักเกณฑ์
ก าหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี) มีภาระงานสอน จ านวน  23 ชั่วโมง/สัปดาห์ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการ
เรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา  ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอผลงานทางวิชาการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   เรื่อง  ชุดกิจกรรมสาระที่ 1 ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรมชั้นประถมศึกษา
ปีที่  5 

รายที่3 นางเบญจวรรณ  รอดหลง  ด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้ว รวม   6  ปี
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี) มีภาระงานสอน จ านวน  23 ชั่วโมง/สัปดาห์ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบด้านการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา  ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอผลงานทาง
วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   เรื่อง  เอกสารประกอบการเรียนประวัติศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 

รายที่4 นางสายฝน  ท้วมเทียบ  ด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้ว รวม  5  ปี(หลักเกณฑ์
ก าหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี) มีภาระงานสอน จ านวน  25 ชั่วโมง/สัปดาห์ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการ
เรียนการสอนวิชาภาษาไทย  ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอผลงานทางวิชาการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิชาภาษาไทย   เรื่อง  รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกด โดยใช้หนังสือส่งเสริมการ
อ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

รายที่5 นางกรรณิการ์  บุญญาลัย  ด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้ว รวม   5  ปี
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี) มีภาระงานสอน จ านวน  25 ชั่วโมง/สัปดาห์ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบด้านการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอผลงานทาง
วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย   เรื่อง บทเรียนส าเร็จรูปเรื่องชนิดและหน้าที่ของค ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

รายที่6 น.ส.มารศรี  สงวนทรัพย์  ด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้ว รวม  8  ปี(หลักเกณฑ์
ก าหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี) มีภาระงานสอน จ านวน  27 ชั่วโมง/สัปดาห์ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการ
เรียนการสอนวิชาภาษาไทย ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอผลงานทางวิชาการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิชาภาษาไทย   เรื่อง  แบบฝึกเสริมทักษะเรื่องชนิดของค ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 

รายที่7 น.ส.อัชฉรา  เกตุสง่า  ด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้ว รวม  1  ปี7 เดือน 
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี) มีภาระงานสอน จ านวน  25 ชั่วโมง/สัปดาห์ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบด้านการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา พลศึกษา ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอผลงาน
ทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา พลศึกษา   เรื่อง  เอกสารประกอบการเรียนชุดวัยใสใส่ใจสุขภาพ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 

รายที่8 นางนพรัตน์  บุญประเสริฐ  ด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้ว รวม 1ปี(หลักเกณฑ์
ก าหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี) มีภาระงานสอน จ านวน 30 ชั่วโมง/สัปดาห์ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการ
เรียนการสอนวิชาสุขศึกษา พลศึกษา ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอผลงานทางวิชาการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา พลศึกษา   เรื่อง  เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 

รายที่9 นางรุ่งฤดี  โฆษพงศา  ด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้ว รวม  3 ปี(หลักเกณฑ์
ก าหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี) มีภาระงานสอน จ านวน 25 ชั่วโมง/สัปดาห์ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการ
เรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ปฐมวัย) ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอผลงานทางวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ปฐมวัย) เรื่อง รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก
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ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) 
รายที่10 นางณัฐวิภา  จงใจภักดีด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้ว รวม 3  ปี(หลักเกณฑ์

ก าหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี) มีภาระงานสอน จ านวน  18   ชั่วโมง/สัปดาห์ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการ
เรียนการสอนวิชาภาษาไทย   ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอผลงานทางวิชาการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิชาภาษาไทย  เรื่อง แบบฝึกทักษะการใช้หลักภาษาไทย ชนิดและหน้าที่ของค า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

รายที่11 นายธนพัฒน์  เมฆเคลื่อน  ด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้ว  รวม  3  ปี
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี) มีภาระงานสอน จ านวน  18 ชั่วโมง/สัปดาห์ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบด้านการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค า
ขอ และได้เสนอผลงานทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  เรื่อง การใช้งาน
โปรแกรม Microsoft office เบื้องต้น  

รายที่ 12 นายกฤตคม  สมจันทร์  ด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้ว รวม  1 ปี7 เดือน 
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี) มีภาระงานสอน จ านวน  24 ชั่วโมง/สัปดาห์ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบด้านการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา พลศึกษา ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอผลงาน
ทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา พลศึกษา เรื่อง แบบฝึกทักษะการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล  

รายที่13 นางอุษณีย์  ศรีนวล  ด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้ว รวม 8  ปี(หลักเกณฑ์
ก าหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี) มีภาระงานสอน จ านวน  30   ชั่วโมง/สัปดาห์ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการ
เรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์   ย้อนหลัง2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอผลงานทางวิชาการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

รายที่ 14 น.ส.พนิดา  ส าเร็จด ารง   ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้ว รวม  5  ปี(หลักเกณฑ์
ก าหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี) มีภาระงานสอน จ านวน   30  ชั่วโมง/สัปดาห์ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการ
เรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์  ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอผลงานทางวิชาการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 

รายที่15 น.ส.รัตนา  อุดมการณ์ยิ่งยศ   ด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้ว รวม 8 ปี
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี) มีภาระงานสอน จ านวน 25 ชั่วโมง/สัปดาห์ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ด้านการเรียนการสอนการศึกษาปฐมวัยย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอผลงานทางวิชาการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัยเรื่อง ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิศาสตร์ของเด็กปฐมวัยของนักเรียนชั้น
อนุบาลปีที่ 2 

รายที่ 16 น.ส.บัณฑิตา  พวงไพบูลย์    ด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้ว รวม 3 ปี 
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี) มีภาระงานสอน จ านวน 25 ชั่วโมง/สัปดาห์ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ด้านการเรียนการสอนการศึกษาปฐมวัย   ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอผลงานทางวิชาการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัยเรื่อง ชุดกิจกรรมสนุกคิดนักวิทย์น้อย  

รายที่ 17 นางขนิษฐา  เกตุแดง ด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้ว รวม 1 ปี (หลักเกณฑ์
ก าหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี) มีภาระงานสอน จ านวน 21 ชั่วโมง/สัปดาห์ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการ
เรียนการสอนวิชาภาษาไทย  ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอผลงานทางวิชาการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิชาวิชาภาษาไทย เรื่อง แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนชุดสนุกเรียนรู้ดูค า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   

รายที่ 18  นางเลียม  จิตมั่นด ารงต าแหน่งครูวิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้วรวม11 ปี(หลักเกณฑ์ก าหนด
ไม่น้อยกว่า 1 ปี) มีภาระงานสอน จ านวน 26 ชั่วโมง/สัปดาห์ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบย้อนหลัง 2 ปี
ติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอผลงานทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) เรื่อง 
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
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รายที่ 19  นางปนิดา  อ่อนศรี   ด ารงต าแหน่งครูวิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้วรวม3 ปี(หลักเกณฑ์
ก าหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี) มีภาระงานสอน จ านวน 25 ชั่วโมง/สัปดาห์ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบย้อนหลัง 2 
ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอผลงานทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) เรื่อง 
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

รายที่ 20 น.ส.อาภัสรา  อัศวพิทักษ์พงศ์   ด ารงต าแหน่งครูวิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้วรวม 1 ปี4 
เดือน (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี) มีภาระงานสอน จ านวน 30 ชั่วโมง/สัปดาห์ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้ เสนอผลงานทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) เรื่อง แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนค าศัพย์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  

รายที่  21  น.ส.ดวงกมล  แขวงเมือง   ด ารงต าแหน่งครูวิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้วรวม 1 ปี             
3 เดือน (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี) มีภาระงานสอน จ านวน 28 ชั่วโมง/สัปดาห์ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้ เสนอผลงานทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) เรื่อง แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ชุดภาษาพาเพลิน ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 

รายที่ 22  น.ส.วาณี  แท่นกาญจนภรณ์   ด ารงต าแหน่งครูวิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้ว รวม2 ปี 
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี) มีภาระงานสอน จ านวน 21 ชั่วโมง/สัปดาห์ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอผลงานทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา (ดนตรี)เรื่อง 
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยเพียงออ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

รายที่  23  น.ส.ปรารถนา  ตันติกุลไพบูลย์   ด ารงต าแหน่งครูวิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้ว รวม 2 ปี 
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี) มีภาระงานสอน จ านวน 25 ชั่วโมง/สัปดาห์ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอผลงานทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
(ปฐมวัย) เรื่อง การจัดประสบการณ์พัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ช้นอนุบาลปีที่ 1 โดยใช้ชุด
กิจกรรมเกมการศึกษา  

รายที่ 24  นางจ าปี  วิเศษสิงห์   ด ารงต าแหน่งครูวิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้ว รวม12 ปี (หลักเกณฑ์
ก าหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี) มีภาระงานสอน จ านวน 26 ชั่วโมง/สัปดาห์ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบย้อนหลัง 2 
ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอผลงานทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พลศึกษาเรื่องรายงานการใช้
เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

รายที่ 25  น.ส.แก้วรัตน์ภา  ประชากุล   ด ารงต าแหน่งครูวิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้ว รวม 3 ปี 
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี) มีภาระงานสอน จ านวน 22 ชั่วโมง/สัปดาห์ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอผลงานทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พลศึกษา เรื่อง 
เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   

รายที่ 26  น.ส.อรสา  วิชาธร   ด ารงต าแหน่งครูวิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้ว รวม 9 ปี (หลักเกณฑ์
ก าหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี) มีภาระงานสอน จ านวน 30 ชั่วโมง/สัปดาห์ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบย้อนหลัง 2 
ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอผลงานทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พลศึกษา เรื่อง บทเรียน
ส าเร็จรูป ชุดความปลอดภัยในชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   

รายที่ 27  น.ส.รัชนิกร  ทองน้อย ด ารงต าแหน่งครู  วิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้ว รวม 1 ปี 9 เดือน 
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี)  มีภาระงานสอน จ านวน 25 ชั่วโมง/สั ปดาห์ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบด้านการเรียนการสอนการศึกษาปฐมวัย  ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอผลงานทาง
วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย ส่งผลงานเรื่องรายงานผลการจัดประสบการณ์โดยใช้กระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ (SE) เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2  
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รายที่ 28  นายพิเชษฐ์ ฤทธิ์ศิริ ด ารงต าแหน่งครู  วิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้ว รวม 5 ปี (หลักเกณฑ์
ก าหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี)  มีภาระงานสอน จ านวน 19 ชั่วโมง/สัปดาห์ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการ
เรียนการสอนวิชาสุขศึกษา พลศึกษา  ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอผลงานทางวิชาการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาพลศึกษาส่งผลงานเรื่อง ชีวิตปลอดภัย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้บทเรียน
ส าเร็จรูป 

รายที่ 29  น.ส.สุธันยชนก  ทรัพย์ย้อย  ด ารงต าแหน่งครู  วิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้ว รวม 4 ปี 
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี)  มีภาระงานสอน จ านวน 30 ชั่วโมง/สัปดาห์ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบด้านการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย  ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอผลงานทาง
วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ส่งผลงานเรื่องแบบฝึกเสริมทักษะหลักการใช้ภาษาไทย ชุด มาตราตัวสะกด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

รายที่ 30  นางนลินสิรี  รวมสุข   ด ารงต าแหน่งครู  วิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้วรวม 12 ปี 
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี)  มีภาระงานสอน จ านวน 27 ชั่วโมง/สัปดาห์ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบด้านการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์  ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอผลงานทาง
วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ส่งผลงานเรื่องรายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการ
คูณ การหาร ตามแนวคิดของโพลยาส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

รายที่ 31  นางศิริพร คูประชามิตร  ด ารงต าแหน่งครู  วิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้ว รวม 9 ปี 
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี)  มีภาระงานสอน จ านวน 25 ชั่วโมง/สัปดาห์  ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบด้านการเรียนการสอนการศึกษาปฐมวัย  ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอผลงานทาง
วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย ส่งผลงานเรื่องผลการพัฒนาความสามารถด้านการฟังและการพูดที่ได้รับ
การ   จัดประสบการณ์โดยใช้ปริศนาค าทายประกอบภาพของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 

รายที่ 32  นางจันธิรา  เหลืองอารีพร ด ารงต าแหน่งครู  วิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้ว รวม 1 ปี     8 
เดือน (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี)  มีภาระงานสอน จ านวน 25 ชั่วโมง/สัปดาห์ ได้ปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบด้านการเรียนการสอนการศึกษาปฐมวัยย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอผลงานทาง
วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย ส่งผลงานเรื่องรายงานผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาทักษะ
สะเต็มศึกษาของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านท่ามะกา 

รายที่ 33  นางวลีพร   สอนมะณี ด ารงต าแหน่งครู  วิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้ว รวม 12 ปี 
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี)  มีภาระงานสอน จ านวน 30 ชั่วโมง/สัปดาห์ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้
เสนอผลงานทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมส่งผลงานเรื่อง ชุดกิจกรรมการเรียน สาระ
ที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

รายที่ 34  นางทรงพร  สุวรรณประเสริฐ  ด ารงต าแหน่งครู  วิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้ว รวม 8 ปี 
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี)  มีภาระงานสอน จ านวน 21 ชั่วโมง/สัปดาห์ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบด้านการเรียนการสอนวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และ
ได้เสนอผลงานทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ส่งผลงานเรื่องรายงานผลการพัฒนา
แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

รายที่ 35  นางสาวปานทิพ   เสริมสุข   ด ารงต าแหน่งครูวิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้ว รวม 10 ปี
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี)  มีภาระงานสอน จ านวน 23 ชั่วโมง/สัปดาห์ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอผลงานทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส่ง
ผลงานเรื่องรายงานการใช้ชุดการเรียน เรื่องระบบนิเวศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
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รายที่ 36  นางวันดี  โชคสมกิจ   ด ารงต าแหน่งครู  วิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้ว รวม 2 ปี 5 เดือน 
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี)  มีภาระงานสอน จ านวน 23 ชั่วโมง/สัปดาห์ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอผลงานทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ส่งผลงานเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร(Emglish for Communication) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 

รายที่ 37  น.ส.บุญรี วุฒิธรรมฐาน   ด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้ว รวม 12 ปี 
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี) มีภาระงานสอน จ านวน 24 ชั่วโมง/สัปดาห์ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ด้านการเรียนการสอนวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอ
ผลงานทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เรื่อง รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ เรื่อง My Wonderful  Life  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง    

รายที่ 38  นางฐิตาภรณ์ ผิวแก้วดี    ด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้ว รวม 4 ปี 
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี) มีภาระงานสอน จ านวน 24 ชั่วโมง/สัปดาห์ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ด้านการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน) ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้
เสนอผลงานทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานบ้าน)  เรื่อง  เอกสารประกอบการเรียนรู้  
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ชุดขนมไทยป้อนค าหวาน  

รายที ่39  นางทับทิม มาสูงเนินด ารง   ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้ว รวม 2 ปี (หลักเกณฑ์
ก าหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี) มีภาระงานสอน จ านวน 25 ชั่วโมง/สัปดาห์ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการ
เรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์  ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอผลงานทางวิชาการ เอกสาร
ประกอบการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่องแสงและการมองเห็น  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   

รายที ่40  น.ส.บรรจง เงินโสภาด ารง   ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้ว รวม 6 ปี (หลักเกณฑ์
ก าหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี) มีภาระงานสอน จ านวน 25 ชั่วโมง/สัปดาห์ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการ
เรียนการสอนการศึกษาปฐมวัย  ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอผลงานทางวิชาการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การศึกษาปฐมวัย  เรื่อง รายงานการใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์  ชั้นอนุบาลปี
ที่  2  

รายที่ 41  นางณิชกุล สืบอินทร์   ด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้ว รวม 8 ปี (หลักเกณฑ์
ก าหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี) มีภาระงานสอน จ านวน 25 ชั่วโมง/สัปดาห์ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการ
เรียนการสอนการศึกษาปฐมวัย  ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอผลงานทางวิชาการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การศึกษาปฐมวัยเรื่องรายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมภาษาแบบองค์รวมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ภาษาของนักเรียนชั้น
อนุบาล  2   

รายที่  42  นายเริงชัย ถาวรพยัคฆ์    ด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้ว รวม 2 ปี 
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี) มีภาระงานสอน จ านวน 18 ชั่วโมง/สัปดาห์ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ด้านการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา พลศึกษา  ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอผลงานทางวิชาการ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา พลศึกษา  เรื่อง ชีวิตและครอบครัวศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  
โรงเรียนวัดปรังกาสี   

รายที่  43  น.ส.ดวงกมลสุริยะวงษา   ด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้ว รวม 4ปี 
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี) มีภาระงานสอน จ านวน 23ชั่วโมง/สัปดาห์ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ด้านการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย  ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอผลงานทางวิชาการ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย  เรื่อง รายงานการศึกษาการสร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียน
ภาษาไทย  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 
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รายที่ 44  น.ส.พรศิริชมภูธวัช  ด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้ว รวม 3ปี (หลักเกณฑ์
ก าหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี) มีภาระงานสอน จ านวน 22ชั่วโมง/สัปดาห์ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการ
เรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอผลงานทาง
วิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมเรื่อง รายงานการสร้างและพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป 
ชุดเพ่ือบ้านอาเซียน    ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

รายที่ 45  นางทัศนวรรณ ศักดิ์กาญจนเดช   วุฒิการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต  วิชาเอกการบริหาร
การศึกษา  ด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้ว รวม 2ปี (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี) มีภาระงาน
สอน จ านวน 26ชั่วโมง/สัปดาห์ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนวิชาดภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ)  ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอผลงานทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)เรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนศัพท์ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 

รายที่ 46 นายสุวรรณวัตต์  ปาละรัตน์ ด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้ว รวม 11 ปี 
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี) มีภาระงานสอน จ านวน 25 ชั่วโมง/สัปดาห์ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอผลงานทางวิชาการ  เรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการ
อ่านและการเขียนภาษาไทย ชุดค ายากในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD 

รายที่ 47 น.ส.สุนิษา  แสงแพร  ด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้ว รวม 1 ปี  7 เดือน 
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี) มีภาระงานสอน จ านวน 26 ชั่วโมง/สัปดาห์ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอผลงานทางวิชาการ  เรื่อง รายงานผลการจัดประสบการณ์โดนใช้
ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ผ่านงานศิลปะ เพ่ือพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก ส าหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 2  

รายที่ 48 นายอ านาจ  นกด า ด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้ว รวม 4 ปี  8 เดือน 
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี) มีภาระงานสอน จ านวน 18 ชั่วโมง/สัปดาห์ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอผลงานทางวิชาการ  เรื่อง แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง ค า และ
กลุ่มค าสร้างประโยค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

รายที่ 49  น.ส.นิตต์ชญาณ์  วสุเดชารัตน์ ด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้ว รวม  2 ปี 8 
เดือน (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี) มีภาระงานสอน จ านวน 23 ชั่วโมง/สัปดาห์ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอผลงานทางวิชาการ  เรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกเสริม
ทักษะการเขียนสะกดค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

รายที่ 50นายคชธร คชพันธ์ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน  วิทยฐานะช านาญการ มาแล้ว รวม 10ปี 
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี) ปฏิบัติงานบริหารเต็มเวลา ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหาร
สถานศึกษา  ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง รายงานผลการประเมิน
โครงการการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

รายที่ 51 นายกัมปนาท ด้วงสงค์   ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน  วิทยฐานะช านาญการ มาแล้ว รวม 
4ปี (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี) ปฏิบัติงานบริหารเต็มเวลา ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการ
บริหารสถานศึกษา  ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง รายงานการประเมิน
โครงการคุณธรรมน าความรู้สู่ความดีเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์โรงเรียนบ้านไร่ป้า  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  3 

รายที่52นส.มนพัทธ์ ทองนวม ด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้ว รวม 4 ปี 5 เดือน 
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี) มีภาระงานสอน จ านวน 23 ชั่วโมง/สัปดาห์ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
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ด้านการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอผลงานทางวิชาการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้าน-หลุมรัง 

รายที่ 53 น.ส.สายน้ าผึ้ง สะอาดเอ่ียม ด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้ว รวม 2 ปี
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี) มีภาระงานสอน จ านวน 21 ชั่วโมง/สัปดาห์ได้ปฏิบัติงาน 

ตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนวิชาศิลปะ(นาฏศิลป์) ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่น
ค าขอ และได้เสนอผลงานทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ (นาฏศิลป์) เรื่อง รายงานการใช้สื่อประสม
ประกอบการเรียน กลุ่มสาระศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 

รายที่ 54 น.ส.ล าไพร สังสะอาด ด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้ว รวม 1 ปี  9 เดือน 
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี) มีภาระงานสอน จ านวน 23 ชั่วโมง/สัปดาห์ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ด้านการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอผลงานทางวิชาการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชุดการคูณการหาร กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองส าโรง 

รายที่ 55 น.ส.วาศิริ ศรีสุวรรณ ด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้ว รวม 2 ปี   3 เดือน 
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี) มีภาระงานสอน จ านวน 30 ชั่วโมง/สัปดาห์ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ด้านการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอผลงานทางวิชาการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง สมการและการแก้สมการ โรงเรียนบ้านหนองแกใน 

รายที่56 น.ส.วิไล ค าสุรันทร์  ด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้ว รวม 3 ปี(หลักเกณฑ์
ก าหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี) มีภาระงานสอน จ านวน 24 ชั่วโมง/สัปดาห์ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการ
เรียนการสอนวิชาภาษาไทย ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอผลงานทางวิชาการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด การอ่านและการเขียนสะกดค า มาตราตัวสะกด กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

รายที่57 นายธีรศักดิ์ ปานลอยวงค์  ด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้ว รวม 1 ปี7 เดือน 
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี) มีภาระงานสอน จ านวน 19 ชั่วโมง/สัปดาห์ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ด้านการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอผลงานทางวิชาการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชุด 
“ปรากฏการณ์ของโลก และเทคโนโลยีอวกาศ” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านช่องด่าน 

รายที่58น.ส.สุวิดา ขาวพวง ด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้ว รวม 2 ปี 2 เดือน 
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี) มีภาระงานสอน จ านวน 20 ชั่วโมง/สัปดาห์ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ด้านการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอผลงานทางวิชาการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง รายงานการสร้างเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต โรงเรียนบ้านหนองปลิง 

รายที่  59  น.ส.ปุณฐิภา โชติปิติมน ด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้ว รวม 2 ปี    
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี) มีภาระงานสอน จ านวน 20 ชั่วโมง/สัปดาห์ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ด้านการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอผลงานทางวิชาการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 
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รายที่ 60 นางอัญชลี สันห์ลักษณ์ ด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้ว รวม 1 ปี(หลักเกณฑ์
ก าหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี) มีภาระงานสอน จ านวน 21 ชั่วโมง/สัปดาห์ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบด้านการ
เรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอผลงานทางวิชาการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ 
คูณ หารระคน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  

รายที่ 61 นายณัฐวัฒน์ นงลักษณ์ ด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้ว รวม 1 ปี 1 เดือน 
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี) มีภาระงานสอน จ านวน 30 ชั่วโมง/สัปดาห์ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ด้านการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอผลงานทาง
วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อาหาร 
อารมณ์ และการดูแลสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

รายที่ 62  นางนิภาวรรณ ผิวทองงาม ด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้ว รวม 1 ปี  1 
เดือน (หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี) มีภาระงานสอน จ านวน 25 ชั่วโมง/สัปดาห์ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบด้านการเรียนการสอนวิชาการศึกษาปฐมวัย ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอผลงานทาง
วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการศึกษาปฐมวัย เรื่อง รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก
ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านล าเหย) 

รายที่ 63นายพนภาค ผิวเกลี้ยง ด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้ว รวม 3 ปี 10  เดือน 
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี) มีภาระงานสอน จ านวน 20 ชั่วโมง/สัปดาห์ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ด้านการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้
เสนอผลงานทางวิชาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  เรื่อง ชุดฝึกทักษะการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

รายที่ 64  นายชยพล เพชรพิมล ด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้ว รวม 1 ปี 8  เดือน 
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี) มีภาระงานสอน จ านวน 22 ชั่วโมง/สัปดาห์ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง การพัฒนาทักษะและเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยที่ศึกษาด้วยเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ประโยคซับซ้อนโดยใช้วิธีสอนแบบ
สืบเสาะความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รายที่ 65นายชนินทร์เดช กุลสุวรรณ์ ด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้ว รวม 4 ปี 3  เดือน 
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี) มีภาระงานสอน จ านวน 21 ชั่วโมง/สัปดาห์ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง รายงานผลการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาสุขศึกษา เรื่อง เพศศึกษาส าหรับวัยรุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

รายที่ 66  นางสาวธานี มังกะโรทัย ด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้ว รวม 2 ปี(หลักเกณฑ์
ก าหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี) มีภาระงานสอน จ านวน 19ชั่วโมง/สัปดาห์ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบย้อนหลัง 2 
ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน การแสดง
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชุด “เตหน่าปกาเกอะญอ” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

รายที่ 67นางกมลเนตร เกตุแก้ว ด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้ว รวม 2 ปี 3  เดือน 
(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี) มีภาระงานสอน จ านวน 22 ชั่วโมง/สัปดาห์ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการ
เรียน ชุด “โลกดาราศาสตร์และอวกาศ” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

รายที่ 68  นายยศวัฒน์ ทับทิม ด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้ว รวม 1 ปี 7  เดือน 
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(หลักเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี) มีภาระงานสอน จ านวน 21 ชั่วโมง/สัปดาห์ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และได้เสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (ง 21102) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

3. ก.ค.ศ. ได้ก าหนดให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  ตั้งคณะกรรมการประเมินชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 
1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ จ านวน 3 คน ต่อผู้ขอ 1 ราย ดังนี้ 

3.1 ต าแหน่งครู ประกอบด้วย 
(1)ผู้อ านวยการสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน 
(2) ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้นที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม 
(3) ข้าราชการครูนอกสถานศึกษานั้นที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ และ

เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์สอดคล้องกับความรับผิดชอบของผู้ขอรับการประเมิน 
 3.2 ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ประกอบด้วย 

(1)ผู้อ านวยการสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน 
(2) ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้นที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม 
(3) ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะช านาญการพิเศษโดยให้ตั้งกรรมการคน

หนึ่งเป็นประธานกรรมการ 
 3.3 ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ประกอบด้วย 

(1)ผู้บริหารการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน 
(2) ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้นที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม 
(3) ผู้อ านวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะช านาญการพิเศษ โดยให้ตั้ง

กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ 
 

ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 

1. ขออนุมัติแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 68  ราย (รายละเอียดดังเอกสารแนบท่ี 34) 

2.  ขออนุมัติให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  เป็นผู้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินชุดที่  1 ประเมินด้านที่  1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่  2 ด้านความรู้
ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน และในกรณีที่มีความจ าเป็น หรือมีเหตุพิเศษที่คณะกรรมการไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตต้นสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการแท นได้ และรายงานผลให้
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีทราบ ในการประชุมครั้งต่อไป 

 

ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ขอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา และอนุมัติให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดเป็นผู้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ 
โดยผ่านการกลั่นกรองของ อกศจ.กาญจนบุรี และผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้วหรือไม่ หรือจะ
พิจารณาเป็นประการใด  
 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
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4.27  เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ด้านผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

(ด้านที่ 3) ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
(ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) 

 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ 

2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 เรื่อง  การประเมิน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ 

3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ลับ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/2519 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 เรื่อง  
การประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

4. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี)  มีความประสงค์ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินด้านที่ 3 
ด้านผลการปฏิบัติงาน  เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  ซึ่งผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีแล้ว ดังต่อไปนี้ 

       1.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   
              - สายงานการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิชาศิลปะ (นาฏศิลป์)  
       1.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   
              -  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์ – งานช่าง) 

                2.  ก.ค.ศ. ก าหนดให้  อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา (ปัจจุบันเป็นอ านาจหน้าที่ของ กศจ.) แต่งตั้ ง
คณะกรรมการชุดที่ 2  แต่ละสายงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ โดยแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
จ านวน 6 ท่าน/1 คณะ (กรณีมีผู้ขอฯ ไม่ถึง 10 ราย)  ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒินอกสังกัดส านักงานคณะกรรม การ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 2 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต่างเขตพ้ืนที่
การศึกษากับผู้ขอรับการประเมิน จ านวน 2 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกันกับผู้ขอรับการประเมิน จ านวน 2 ท่าน โดยให้กรรมการท่านหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และมี
เจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นเลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ หากสัดส่วนกรรมการดังกล่าวมีไม่ครบจ านวน 
ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  ให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒินอกสังกัดแทนได้ 

รายละเอียดดังบัญชีรายชื่อคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ ประเมินผลงานด้านที่ 3  ด้านผลการปฏิบัติงาน 
ส าหรับวิทยฐานะช านาญการพิเศษ แต่ละสายงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้/สาขา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
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ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 

1.  ขออนุมัติรายชื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน และใช้
ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้/สาขาวิชาศิลปะ (นาฏศิลป์)และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้/สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์ – งานช่าง) 

2.  ขอความเห็นชอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงนามในประกาศแต่ งตั้งคณะกรรมการของแต่ละเขตพ้ืนที่ แทนประธานกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และแจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เก่ียวข้องทราบ และด าเนินการต่อไป 

3.  อนุมัติไว้เป็นหลักการ กรณีกรรมการท่านใด ท่านหนึ่ง ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี แต่งตั้งกรรมการแทนได้ และรายงานให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีทราบในการประชุมครั้ง
ต่อไป 
 
 

ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาจะเห็นชอบให้ผู้ทรงคุณวุฒิตามบัญชีของคณะกรรมการ เป็นคณะกรรมการ
ประเมินวิทยฐานะ ชุดที่ 2 ส าหรับวิทยฐานะช านาญการพิเศษ สายงานการสอนสาระการเรียนรู้/สาขาวิชาศิลปะ 
(นาฏศิลป์)  และสาระการเรียนรู้/สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์ – งานช่าง)  เพ่ือท าหน้าที่ตรวจ
และประเมินผลงานด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และขอความเห็นชอบให้
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีลงนามในประกาศแต่งตั้งแทนประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด   โดยผ่าน     การ
ตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว หรือไม่   หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 
4.28  เรื่อง   การพิจารณาผลการประเมิน ด้านที่ 1  และด้านที่ 2  ของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์อนุมัติผลการประเมิน ด้านที่ 1  และด้านที่ 2  

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัด
กาญจนบุรี) 

 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. มาตรา 53 และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 เรื่อง        
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
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4. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่  3 เมษายน 2560  เรื่อง        
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีมติอนุมัติให้ตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 
1 ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเสนอผลงาน เพ่ือมีหรือเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  สายงาน
การสอน  จ านวน  30  ราย  และคณะกรรมการได้ด าเนินการประเมินเรียบร้อยแล้ว 

2. เกณฑ์การตัดสิน ผู้ผ่านการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 70 

3. ผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง  30 ราย
(รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 35) 

  
ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

1. ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของคณะกรรมการประเมินชุดที่ 1 จ านวน 30 ราย 
2. เห็นชอบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เกี่ยวข้อง ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) พร้อมทั้ง  ผลการ

ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และความเห็นของคณะกรรมการชุดที่ 1 ให้คณะกรรมการประเมินชุดที่ 2 ในสาขานั้นๆ 
พิจารณาต่อไป  จ านวน 30 ราย 

 

ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาจะเห็นชอบผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ โดยผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้น
สังกัดแล้ว ตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเสนอหรือไม่  หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 
 
มติที่ประชุม   อนุมัติตามเสนอ 

 
4.29   เรื่อง  การอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการ

พิเศษ 
 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4 และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) 

 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. มาตรา 53 และมาตรา 54 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206 .4 /ว 17ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
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3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.4 /1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม2553 เรื่อง    
การประเมินขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 3 ลงวันที่ 7 เมษายน 2554 หลักเกณฑ์และวิธีการ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ 

5. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.7/ว 17 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554   เรื่อง       
การแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือนในอันดับที่
สูงขึ้น 

6. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่  3 เมษายน 2560  เรื่องการ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8(ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี)  ได้ส่งเอกสารผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา  จ านวน  2  ราย  และสายงานการสอน  จ านวน 29  ราย  รวมทั้งสิ้นจ านวน  19 ราย 
ให้คณะกรรมการประเมินผลงานชุดที่ 2 และคณะกรรมการได้ด าเนินการประเมินผลงานเรียบร้อยแล้ว   

2. เกณฑ์การตัดสิน 
2.1 ผู้ผ่านการประเมินด้านที่ 3 ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้ 
      1) ส่วนที่ 1 ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 
      2) ส่วนที่ 2 ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 
      3) คะแนนรวมส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

3. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  ได้ตรวจสอบข้อมูลผลการประเมินด้านที่ 3 ด้าน
ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 29 ราย ถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว (รายละเอียดดังเอกสาร
แนบท่ี 36)  

 
ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 

ขออนุมัติแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ทั้ง 29 รายดังกล่าว มีวิทย
ฐานะช านาญการพิเศษ ดังนี้ 

1. น.ส.สุนัน  หรูเจริญ                    ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่  5 ม.ค.  2560 
2. น.ส.ณัฐนิช  ศรีลาค า                   ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 21 ธ.ค.  2559 
3. นางนัชชา  รอญยุทธ                               ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 3 มี.ค.  2560 
4.นายวีรชาติ  พ้นภัย                                ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 28 เม.ย.  2560 
5. น.ส.ค านวน ใจชื้น ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560  
 6. นางวันเพ็ญ การะภักดี ทัง้นี้ ไม่ก่อนวันที่ 15 ธันวาคม 2559 
7. นางลัดดารักงาม ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 20 มกราคม 2560 
8. นายบุญช่วยเสลาลักษณ์ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 17 มกราคม 2560 
9. นายกรภัทร์สิทธิวะ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 27  เมษายน 2559 
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10. นางพรรณรัตน์   ธิติมาธัญญากุล               ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 
11. นายปรีชาวรรณเลิศ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่  9 มีนาคม 2560 
12. น.ส.ธันยลินพีรวิชัยนนท์ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2560 
13. น.ส.กาญจนา บัวเบา ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 
14. นายฉัตรชัยศรีสุข ทัง้นี้ ไม่ก่อนวันที่ 24 ตุลาคม 2559 
15. นายเกษ ใจงาม ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 
16. น.ส.วิไล  ไม้ทองงาม ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 6 มีนาคม 2560 
17. น.ส.นงนาฏยั่งยืนยง ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 24 ตุลาคม  2559 
18. น.ส.สายฝนเก่งกล้า ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 
 19.  นายชัด นงค์นุ่ม ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 28 มีนาคม 2559 
20. นายวรวุฒิ ช่างท าดี                             ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 19 ตุลาคม 2559 
21. น.ส.สุกัลยาอุบลรัตน์ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 
22. นางสุนทรี เหมฬา ทัง้นี้ ไม่ก่อนวันที่ 7มีนาคม 2559 
23. นางกิตธีรา กอสุนทร ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 
24 นางดุษฎี เนาวรัตน์ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 
25. นางคนึงนิตย์ เนียมหอม ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 
26. นายศุภเดช พุ่มพยอม ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 20 มีนาคม 2558 
27.นายเสรินทร์ แสวงทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 27 เมษายน 2559 
28. นางกิ่งกาญจน์ อยู่เพ็ชร์ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 
29. นายวรวิทย์ กิตติชัย ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 

 

 

ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาอนุมัติผลการประเมิน ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  โดยผ่าน
การตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว หรือไม่   หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 
 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 

 

4.30  เรื่อง   การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จเป็น    
ที่ประจักษ์ เพื่อมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ   

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพ่ือมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) 
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กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 
 1. มาตรา 53 และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 13  ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์มี
วิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

3. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ   
 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จเป็นที่
ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  ตามหนั งสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ 
ศธ 0206.3/ว 13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556ได้ก าหนดคุณสมบัติของข้าราชการครูฯ ผู้ที่จะได้รับการคัดเลือก ดังนี้ 

1.1 ด ารงต าแหน่งครู  ที่มีวิทยฐานะครูช านาญการ หรือด ารงต าแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ส่วนราชการต้นสังกัดยื่นค าขอ 

1.2 มีภาระงานสอนตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด/ภาระงานในหน้าที่และความรับผิดชอบเต็มเวลา 
1.3 ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบในต าแหน่งที่ขอรับการประเมินย้อนหลัง 3 ปี ติดต่อกัน 

นับถึงวันที่ส่วนราชการต้นสังกัดยื่นค าขอ 
1.4 มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ โดยต้องเป็นผลงานตามข้อใด 

ข้อหนึ่ง ดังนี้ 
1.4.1 ผลงานดีเด่นที่ผู้ขอรับการประเมินได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป  

ผลงานดีเด่นที่ผู้ขอรับการประเมินได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 2 
รางวัล 2 รางวัล ภายใน 3 ปี นับถึงวันที่ก านักงาน ก.ค.ศ. ก าหนด โดยผลงานดีเด่นต้องตรงหรือสอดคล้องกับสาขา/
สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

กรณีผลงานดี เด่นที่ผู้ ขอรับการประเมินได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติ  เกิน 3 ปี                
ต้องมีหลักฐานแสดงการพัฒนาผลงานและใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง    

1.4.2 ผลงานดีเด่นที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับ
ผลงานที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป 

ผลงานดีเด่นที่ผู้ขอรับการประเมินที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่าเป็นผลงานที่มี
คุณภาพเทียบเคียงกับผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปไม่น้อยกว่า 2 รายการ ภายใน 3 ปี นับถึงวันที่
ส านักงาน ก.ค.ศ. ก าหนด โดยผลงานดีเด่นต้องตรงหรือสอดคล้องกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 
           1.5 มีข้อเสนอในการพัฒนางานที่ต่อยอดจากผลงานดีเด่นที่สอดคล้องกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน จ านวน 1 เรื่อง โดยข้อเสนอในการพัฒนางานต้องมีองค์ประกอบครบ 4 ประการ ดังนี้ 
ประเด็นในการพัฒนา เป้าหมายในการพัฒนา วิธีการพัฒนา แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนา  

2. รายละเอียดข้าราชการครูผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์  จ านวน 1 ราย  
มีดังนี้ 
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ที ่ ชื่อ - สกุล 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

ต าแหน่ง
เลขที ่

สถานศึกษา 
รับเงินเดือน 
อันดับ/ขั้น 

(บาท) 
สาขาวิชา วันที่ส่งผลงาน 

1 นายชาญชัย คูณทา ครู/ 
ช านาญการ 

1272
62 

ร.ร.นิวิฐราษฎร์
อุปถัมภ์ 
สพม.8 

คศ.2 
(29,140) 

ศิลปะ 
(ทัศนศิลป์) 

20 ก.ย. 2556 

 
2.1 นายชาญชัย คูณทา เสนอรางวัล/ผลงานดีเด่น  ดังนี้ 

2.1.1 รางวลัตามข้อ 1.4.1 (กรณีผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป) จ านวน 
1 รางวัล คือรางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง การแข่งขันการเขียนภาพไทยประเพณี 
ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2553 จาก ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานปี พ.ศ. 2553 

2.1.2 รางวลัตามข้อ 1.4.2 (กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียง
กับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป) จ านวน 1 รางวัล  คือ รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554”  

ข้อเสนอในการพัฒนางาน  เรื่อง  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระศิลปะ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ โดยใช้กิจกรรม “ค่ายศิลปะการเขียนภาพไทย
ประเพณี” 

3. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน เป็นดังนี้ 
3.1 ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ต้องได้คะแนนจากกรรมการ  ดังนี้ 

- วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ต้องได้คะแนนจากรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยแต่ละด้าน 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

3.2 ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2  ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่คน ดังนี้ 
- วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ต้องได้คะแนนแต่ละส่วนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 และคะแนนรวม

เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
3.3 ด้านที่ 3 ส่วนที่ 3 ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง กรรมการแต่ละคนต้องมีผลการประเมิน 

“ผ่าน” 
4. ผลการประเมินทั้ง 3 ด้าน  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน มีดังนี้ 

ผลการประเมิน ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล รายการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนที่ได้ 
รวม 
เฉลี่ย คนที่ 

1 
คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

1 นายชาญชัย คูณทา 
ครู/ช านาญการ 
ร.ร.นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 
สพม.8 

ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
            และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

100 70 94.00 94.00 94.00 94.00 

ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ 100 70 70.00 70.00 70.00 70.00 
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ผลการประเมิน ด้านที่ 3 (ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล รายการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนที่ได ้
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 นายชาญชัย คูณทา 
ครู/ช านาญการ 
ร.ร.นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 
สพม.8 

ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพฯ 

 
100 

 
65 

 
80.00 

 
80.00 

 
80.00 

ส่วนที่ 2 ผลงานดีเด่นที่ประสพ 
            ผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 

100 65 70.00 70.00 70.00 

รวมเฉลี่ย 100 70 75.00 75.00 75.00  

 

ผลการประเมิน ด้านที่ 3 (ส่วนที่ 3 ผลงานทางวิชาการ ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

สรุป 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 นายชาญชัย คูณทา 
ครู/ช านาญการ 
ร.ร.นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 
สพม.8 

1. คุณภาพของผลการพัฒนามีความ
ถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน 

    ทุกประเด็นและตรงตามเป้าหมาย
ตามข้อตกลง 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน         ผ่าน 
       ไม่ผ่าน 

2. ประโยชน์ของผลการพัฒนางานตาม
ข้อตกลงที่มีต่อการพัฒนาผู้เรยีน/
ผู้รับบริการและวงวิชาการ 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน         ผ่าน 
        ไม่ผ่าน 

 
 

5. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  ได้ตรวจสอบข้อมูลผลการประเมินทั้ง 3 ด้าน  
ของนายชาญชัย คูณทา  ถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว 
 
 

ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 

ขออนุมัติผลคะแนนของคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม และจริยธรรมด้านที่ 2 ด้าน
ความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของ นายชาญชัย คูณทา ตามเสนอ 

 
 

ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาจะอนุมัติผลคะแนนของคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม 

และจริยธรรมด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของ นายชาญชัย คูณทา โดยผ่าน
การตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว หรือไม่   หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 

 
มติที่ประชุม   อนุมัติตามเสนอ 
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4.31  เรื่อง  การพิจารณาผลการประเมินด้านที่ 3  ด้านผลการปฏิบัติงาน (กรณีปรับปรุงผลงานทาง
วิชาการ) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็น         
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

 
 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ผลการประเมินด้านที่ 3  ด้านผลการปฏิบัติงาน 

(กรณีปรับปรุงผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญ
การพิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) 

 

 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. มาตรา 53 และมาตรา 54 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2 547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4 /ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4 /1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 เรื่อง การ
ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 3 ลงวันที่ 7 เมษายน 2554 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ 

5. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.7/ว 17 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554เรื่อง  การ
แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเ งินเดือนในอันดับที่
สูงขึ้น 

6. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่  3  เมษายน 2560  เรื่อง  การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1.  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน(กรณี
ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – เขต 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัด
กาญจนบุรี)  สายงานนิเทศการศึกษา  จ านวน 1 ราย  สายงานบริหารสถานศึกษา จ านวน 3 ราย และสายงานการสอน 
16ราย รวมทั้งสิ้นจ านวน 20 ราย ดังตารางสรุปผล ดังนี้ 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

ต าแหน่ง
เลขที่ สถานศึกษา 

รับเงินเดือน 
อันดับ/ขั้น 

(บาท) 
สาขาวิชา วันที่ส่งผลงาน 

1. น.ส.สุขหทัย   
          โพธิ์สวรรค ์

ผู้อ านวยการ/ 
ช านาญการ 

4307 ร.ร.บ้านไพรงาม 
สพป.กจ.2 (เดิมรอง
ผอ.ร.ร.อนุบาล กจ.) 

คศ.2 
( 32,060)             

บริหาร
สถานศึกษา 

20มี.ค. 2560 

2. น.ส.ศศิพิมพ์                  
            แพทย์วงษ์         

ศึกษานิเทศน์/ 
ช านาญการ 

71 สพป.กจ.2 คศ.2 
(26,980) 

นิเทศ
การศึกษา 

29 ก.ย. 2559 
 

3. นายบรรจง                                
       ชูเชิดมงคลกุล 

ครู/ 
ช านาญการ 

4211 ร.ร.บ้านเขาศาลา 
สพป.กจ.2 

คศ.2 
(26,580) 

คณิตศาสตร ์ 4 พ.ค.  2559 

4. นางโสภา  ค านา ครู/ 
ช านาญการ 

2304 รร.อนุบาลวัดลูกแก
ประชาชนูทิศ 
สพป.กจ.2 

คศ.2 
(26,450) 

สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

1  ส.ค.  2559 

5. นายอิทธิกร                      
         /อินต๊ะปัญญา 

ครู/ 
ช านาญการ 

2497 รร.อนุบาลวัดลูกแก
ประชาชนูทิศ สพป.กจ.2 

คศ.2 
(46,040) 

สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

1  ส.ค.  2559 

6.. นายประยรู           
อินทะนาม 

ครู/ 
ช านาญการ 

2528 รร.วัดหนองปลิง 
สพป.กจ.2 

คศ.2 
(28,590) 

สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

1 พย.  2559 

7. นางสาวพิมพแ์พร สืบบกุ ครู/ 
ช านาญการ 

4082 รร.วัดสระลงเรือ 
สพป.กจ.2 

คศ.2 
(29,690) 

สังคมศึกษาฯ 18 ตค. 2559 

8. นางอิฐยา พุฒิเอก ครู/ 
ช านาญการ 

3739 รร.บ้านตลุงใต ้
สพป.กจ.2 

คศ.2 
(27,500) 

การงานอาชพี
และเทคโนโลย ี

18 ตค. 2559 

9. นางจิราวรรณ           
       /เนตร์สว่าง 

ครู/ 
ช านาญการ 

2617 รร.ประชาวิทยาคาร 
สพป.กจ.2 

คศ.2 
(24,930) 

ปฐมวัย 31 ส.ค.  2559 

10
. 

นางสาวอานุช               
       /ศรสินชัย 

ครู/ 
ช านาญการ 

2611 รร.ประชาวิทยาคาร 
สพป.กจ.2 

คศ.2 
(25,930) 

ปฐมวัย 
 

31 ส.ค.59 

11
. 

นางบุญน า สิมมาโคตร 
 

ครู/ 
ช านาญการ 

3871 ร.ร.วัดเบญพาด 
สพป.กจ.2 

คศ.2 
(30,280) 

ปฐมวัย 29 เม.ย.  2559 

12
. 

น.ส.ธัญวรรณ 
       ค าเสาร์ 

ครู/ 
ช านาญการ 

2442 
ร.ร.วัดปา่ถ้ าภูเตย 
สพป.กจ.3 

คศ.2 
(26,450) 

วิทยาศาสตร ์ 11 พ.ค. 2559 

13
. 

นายภานุวัฒน์   
สุขประเสริฐ 

ผู้อ านวยการ/ 
ช านาญการ 

2824 ร.ร.บ้านหนองปลาซิว 
สพป.กจ.3 

คศ.2 
(40,860) 

การบริหาร
สถานศึกษา 

26 ม.ค. 2559 
 

14 นายไพฑูรย์  จันทร์โอ ผู้อ านวยการ/ 
ช านาญการ 

3772 ร.ร.ครุุสภา 
สพป.กจ.3 

คศ.2 
(40,100) 

การบริหาร
สถานศึกษา 

30 ธ.ค. 2558 
 

15 
นางรังสินี  โยธาธิติกลุ 

ครู/ 
ช านาญการ 

5072 ร.ร.บ้านดินโส 
สพป.กจ.3 

คศ.2 
(39,730) 

ภาษาไทย 28 เม.ย. 2559 

16 
นางพัชนี  ยอดกุล 

ครู/ 
ช านาญการ 

2537 ร.ร.วัดหินดาด 
สพป.กจ.3 

คศ.2 
(35,640) 

ภาษาไทย 9 มี.ค. 2560 

17 นายวัฒนา  
         กาญจนบูรพา 

ครู/ 
ช านาญการ 

4319 ร.ร.ป่าไม้อุทิศ 15 ฯ 
สพป.กจ.4 

คศ.2 
(25,440) 

วิทยาศาสตร ์
 

4 ม.ค. 2559 

18 น.ส.นุดติยา หญ้างาม 
 

ครู/ 
ช านาญการ 

4063 ร.ร.บ้านชุมนมุพระ 
สพป.กจ.4 

คศ.2 
(28,050) 

วิทยาศาสตร ์
 

25 ก.ค. 2559 

19
. 

นายอ านาจ ใจกล้า ครู/ 
ช านาญการ 

3429 ร.ร.บ้านหลังเขา 
สพป.กจ.4 

คศ.2 
(24,440) 

คณิตศาสตร ์ 15 ธ.ค. 2558 

20
. 

นางจิรวรรณ ปรีชา ครู/ 
ช านาญการ 

5117 ร.ร.ร่มเกล้า กาญจนบุร ี
สพม.8 

คศ.2 
(29,140) 

ภาษาอังกฤษ 28 ต.ค. 2559 
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2.ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ทั้ง  20  รายดังกล่าว เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอผลงานฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 

3. เกณฑ์การตัดสิน 
3.1 ผู้ผ่านการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ต้องได้คะแนนจากคณะกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 70 
3.2 ผู้ผ่านการประเมินด้านที่ 3 ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้ 

1) ส่วนที่ 1 ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65  
2) ส่วนที่ 2 ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65  
3) คะแนนรวมส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
 

4. ผลการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ– ชื่อสกุล รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

คะแนนที่ได้ 
ความเห็นของ
คณะกรรมการ คนที่ 

1 
คนที่ 2 

คนที่ 
3 

1. น.ส.สุขหทัย  
โพธิ์สวรรค ์

ร.ร.บ้านไพรงาม 
สพป.กจ.2                 
(เดิมร.ร.อนุบาลกาญจนบุรี) 

ผลการพัฒนาคุณภาพในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

60 
40 

39 
26 

49.00 
24.00 

49.00 
26.00 

49.00 
26.00 

เห็นควรอนุมตัิให้
ปรับปรุง ครั้งท่ี 2(ภายใน

ระยะเวลา 3 เดือน)  คะแนนรวม 100 70 73.00 75.00 75.00 

2. น.ส.ศศิพิมพ์ 
         แพทย์วงษ์ 
ศึกษานิเทศก์ 
สพป.กจ.2 

ผลการพัฒนาคุณภาพการ
นิเทศการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

60 
40 

39 
26 

55.00 
24.00 

55.00 
26.00 

55.00 
26.00 

เห็นควรอนุมตัิให้
ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 

(ภายในระยะเวลา 6 เดือน) คะแนนรวม 100 70 79.00 81.00 81.00 

3 นายบรรจง                 
ชูเชิดมงคลกุล 
ครูร.ร.บ้านเขาศาลา 
สพป.กจ.2 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผลงานทางวิชาการ 

60 
 

40 

39 
 

26 

55.00 
 

25.00 

55.00 
 

26.00 

55.00 
 

26.00 

เห็นควรอนุมตัิให้
ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 

(ภายในระยะเวลา 6 
เดือน) คะแนนรวม 100 70 75.50 74.50 72.50 

4 นางโสภา  ค านา 
ครรูร.อนุบาลวัดลูก
แกประชาชนูทิศ 
สพป.กจ.2 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผลงานทางวิชาการ 

60 
 

40 

39 
 

26 

57.50 
 

25.00 

57.50 
 

28.00 

57.50 
 

27.00 

เห็นควรอนุมตัิให้
ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 

(ภายในระยะเวลา 6 
เดือน) คะแนนรวม 100 70 82.50 85.50 84.50 

5 นายอิทธิกรอินต๊ะ
ปัญญาครูรร.อนุบาล
วัดลูกแกประชาชนู
ทิศ 
สพป.กจ.2 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผลงานทางวิชาการ 

60 
 

40 

39 
 

26 

57.50 
 

24.00 

57.50 
 

27.00 

57.50 
 

26.00 

เห็นควรอนุมตัิให้
ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 

(ภายในระยะเวลา 6 
เดือน) คะแนนรวม 100 70 81.50 84.50 83.50 
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ที ่ ชื่อ– ชื่อสกุล รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ผ่าน 

คะแนนที่ได้ 
ความเห็นของ
คณะกรรมการ คนที่ 

1 
คนที่ 2 

คนที่ 
3 

6 นายประยูร  อินทะ
นาม 
ครูรร.วัดหนองปลิง 
สพป.กจ.2 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผลงานทางวิชาการ 

60 
 

40 

39 
 

26 

57.50 
 

25.00 

57.50 
 

27.00 

57.50 
 

28.00 

เห็นควรอนุมตัิให้
ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 

(ภายในระยะเวลา 6 
เดือน) คะแนนรวม 100 70 82.50 84.50 85.50 

7 นางสาวพิมพแ์พร           
สืบบุก 
ครูรร.วัดสระลงเรือ 
สพป.กจ.2 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผลงานทางวิชาการ 

60 
 

40 

39 
 

26 

47.50 
 

28.00 

47.50 
 

27.00 

47.50 
 

25.00 

เห็นควรอนุมตัิให้
ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 

(ภายในระยะเวลา 6 
เดือน) คะแนนรวม 100 70 75.50 74.50 72.50 

8 นางอิฐยา  พุฒิเอก 
ครูรร.บ้านตลุงใต้ 
สพป.กจ.2 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผลงานทางวิชาการ 

60 
 

40 

39 
 

26 

47.50 
 

26.00 

47.50 
 

23.00 

47.50 
 

26.00 

เห็นควรอนุมตัิให้
ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 

(ภายในระยะเวลา 6 
เดือน) คะแนนรวม 100 70 73.50 70.50 73.50 

9 นางจิราวรรณ/เนตร์
สว่าง 
ครูรร.ประชาวิทยา
คาร 
สพป.กจ.2 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผลงานทางวิชาการ 

60 
 

40 

39 
 

26 

45.00 
 

23.00 

45.00 
 

26.00 

45.00 
 

26.00 

เห็นควรอนุมตัิให้
ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 

(ภายในระยะเวลา 6 
เดือน) คะแนนรวม 100 70 68.00 71.00 71.00 

10 นางสาวอานุช 
    ศรสินชัย 
ครูรร.ประชาวิทยา
คาร 
สพป.กจ.2 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผลงานทางวิชาการ 

60 
 

40 

39 
 

26 

45.00 
 

26.00 

45.00 
 

23.00 

45.00 
 

26.00 

เห็นควรอนุมตัิให้
ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 

(ภายในระยะเวลา 6 
เดือน) คะแนนรวม 100 70 71.00 68.00 71.00 

11 นางบุญน า สิมมา
โคตร 
ครูรร.วัดเบญพาด 
สพป.กจ.2 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผลงานทางวิชาการ 

60 
 

40 

39 
 

26 

45.00 
 

24.00 

45.00 
 

26.00 

45.00 
 

26.00 

เห็นควรอนุมตัิให้
ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 

(ภายในระยะเวลา 6 
เดือน) คะแนนรวม 100 70 69.00 71.00 71.00 

12
. 

น.ส.ธัญวรรณ 
       ค าเสาร ์
สพป.กจ.3 

ผลการพัฒนาคุณภาผู้เรียน 
ผลงานทางวิชาการ 

60 
40 

39 
26 

52.50 
26.00 

52.50 
26.00 

52.50 
24.00 

เห็นควรอนุมตัิให้
ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 

(ภายในระยะเวลา 6 
เดือน) 

 คะแนนรวม 100 70 78.50 78.50 76.50 

13
. 

นายภานุวัฒน์  
สุขประเสริฐ 

สพป.กจ.3 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผลงานทางวิชาการ 

60 
40 

39 
26 

54.00 
25.00 

54.00 
28.00 

54.00 
29.00 

เห็นควรอนุมตัิให้
ปรับปรุง ครั้งที่ 1 

(ภายในระยะเวลา 6 เดือน)  คะแนนรวม 100 70 79.00 82.00 83.00 

14
. 

นายไพฑูรย์    
จันทร์โอ 

สพป.กจ.3 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผลงานทางวิชาการ 

60 
40 

39 
26 

46.00 
28.00 

46.00 
28.00 

46.00 
23.00 

เห็นควรอนุมตัิให้
ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 

(ภายในระยะเวลา 6 เดือน)  คะแนนรวม 100 70 90.00 90.00 77.00 
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ที ่ ชื่อ– ชื่อสกุล 
รายการประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนที่ได้ 
ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

คนที่ 
1 

คนที่ 2 
คนที่ 
3 

 คะแนนรวม 100 70 90.00 90.00 77.00 

15 น.ส.รังสินี   
   โยธาธิติกุล 
ร.ร.บ้านดินโส 
สพป.กจ.3 

ผลการพฒันาคุณภาผูเ้รียน 
ผลงานทางวิชาการ 

60 
40 

39 
26 

58.75 
26.00 

58.75 
26.00 

58.75 
25.00 

เห็นควรอนุมตัิให้
ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 

(ภายในระยะเวลา 6 เดือน)  คะแนนรวม 100 70 84.75 84.75 83.75 

16 นางพัชนี   
    ยอดกุล 
ร.ร.วัดหินดาด 
สพป.กจ.3 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ผลงานทางวิชาการ 
60 
40 

39 
26 

53.75 
26.00 

53.75 
26.00 

53.75 
24.00 

เห็นควรอนุมตัิให้
ปรับปรุง ครั้งท่ี 2(ภายใน

ระยะเวลา 3 เดือน)  คะแนนรวม 100 70 79.75 79.75 77.75 

17
. 

นายวัฒนา  
   กาญจนบูรพา 

ร.ร.ป่าไม้อุทิศ 15
ฯ 
สพป.กจ.4 

ผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
ผลงานทางวิชาการ 

60 
40 

39 
26 

42.50 
28.00 

42.50 
25.00 

42.50 
28.00 

เห็นควรอนุมตัิให ้
ปรับปรุง ครั้งท่ี 1  

(ภายในระยะเวลา 6 เดือน)  คะแนนรวม 100 70 70.50 67.50 70.50 

18
. 

น.ส.นุดติยา  
หญ้างาม 

ร.ร.บ้านชุมนุมพระ 
สพป.กจ.4 

ผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
ผลงานทางวิชาการ 

60 
40 

39 
26 

55.00 
26.00 

55.00 
26.00 

55.00 
25.00 

เห็นควรอนุมตัิให ้
ปรับปรุง ครั้งท่ี 1  

(ภายในระยะเวลา 6 เดือน)  คะแนนรวม 100 70 81.00 81.00 80.00 

19
. 

นายอ านาจ ใจกล้า 
ร.ร.บ้านหลังเขา 
สพป.กจ.4 

ผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
ผลงานทางวิชาการ 

60 
40 

39 
26 

57.50 
25.00 

57.50 
26.00 

57.50 
26.00 

เห็นควรอนุมตัิให ้
ปรับปรุง ครั้งท่ี 1  

(ภายในระยะเวลา 6 เดือน)  คะแนนรวม 100 70 82.50 83.50 83.50 

20
. 

นางจิรวรรณ 
ปรีชา 
สพม.8 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ผลงานทางวิชาการ 
60 
40 

39 
26 

57.50 
26.00 

57.50 
25.00 

57.50 
26.00 

เห็นควรอนุมตัิให้
ปรับปรุง ครั้งท่ี 2 

(ภายในระยะเวลา 3 เดือน)  คะแนนรวม 100 70 83.50 82.50 83.50 
 

 
ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ขออนุมัตผิลคะแนนการประเมินของคณะกรรมการให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  

- ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1 (ภายใน 6 เดือน)  จ านวน  17 ราย  
- ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2 (ภายใน 3 เดือน)  จ านวน  3 ราย 
 

 
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาจะอนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ทั้ง  20 ราย  โดยผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว 
หรือไม่   หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 

 
มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
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4.32เรื่อง    การพิจารณาผลการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (กรณีไม่อนุมัติผลการ
ประเมินฯ) 

 
 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ด้านผล        

การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (กรณีไม่อนุมัติ ผล
การประเมินฯ) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) 

 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. มาตรา 53 และมาตรา 54 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4 /ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง  
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๕ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4 /1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 เรื่อง  การ
ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

5. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 3 ลงวันที่ 7 เมษายน 2554 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ 

6. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.7/ว 17 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554เรื่อง การแต่งตั้ง
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น 

7. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่  3  เมษายน 2560  เรื่อง        
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 – เขต 4 ได้ส่งผลงานทางวิชาการของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สายงานการสอน  ทั้ง 13 ราย  ให้คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินผลงาน และ
คณะกรรมการได้ด าเนินการประเมินเรียบร้อยแล้ว 

2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษารายดังกล่าวเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอผลงานฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  จ านวน  13 
ราย  ดังนี้ 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

ต าแหน่ง
เลขที่ 

สถานศึกษา 

รับ
เงินเดือน 
อันดับ/ขั้น 

(บาท) 

สาขาวิชา วันที่ส่งผลงาน 

1. นางราตร ี
       ชูเชิดมงคลกุล 

ครู/ 
ช านาญการ 

4210 ร.ร.บ้านเขาศาลา 
สพป.กจ.2 

คศ.2 
(26,980) 

ภาษาไทย 4 พ.ค. 2559 

2. น.ส.จินตนา                      
         อินทรักษ์ 

 

ครู/ 
ช านาญการ 

2694 ร.ร.วัดดาปานนิมติ
มิตรภาพที่ 142 
สพป.กจ.2 

คศ.2 
(25,930) 

ภาษาไทย 30 ก.ย. 2559 

3. น.ส.จิราภรณ์    
         สุทธินันท์ 

ครู/ 
ช านาญการ 

2783 ร.ร.วัดหนองปลิง 
สพป.กจ.2 

คศ.2 
(28,050) 

ภาษาไทย 1 พ.ย. 2559 

4. น.ส.กญัญาพัฒน์  
             มามาตร 

ครู/ 
ช านาญการ 

1931 ร.ร.บ้านท่ามะกา
สพป.กจ.2 

คศ.2 
(24,440) 

ภาษาอังกฤษ 4  ส.ค. 2559 

5. นางสุตมิา อินธน ู ครู/ 
ช านาญการ 

2830 ร.ร.บ้านหนองปลา
ซิว 
  สพป.กจ.3 

คศ.2 
(26,980) 

ศิลปะ 
(ทัศนศิลป์) 

17 ธ.ค. 2558 
 

6 น.ส.สมจิตร   
วัฒนวราศิริรตัน ์

ครู/ 
ครูช านาญการ 

6799 
  ร.ร.บ้านวังใหญ ่
  สพป.กจ.3 

คศ.2 
(30,850) 

ปฐมวัย 4 พ.ค. 2559 

7 นางสุรินทร ์
อ่วมเจริญ 

ครู/ 
ครูช านาญการ 

9092 
 ร.ร.บ้านป่าไม้สะพานลาว 
  สพป.กจ.3 

คศ.2 
(32,060) 

ปฐมวัย 26 ก.พ. 2559 

8 นางปราณี ช้ันสูง ครู/ 
ครูช านาญการ 

1422 
ร.ร.วัดปา่ถ้ าภูเตย 
สพป.กจ.3 

คศ.2 
(33,850) 

ปฐมวัย 11 พ.ค. 2559 

9 นางไคริกา   
สุภัทราชัย ครู/ 

ครูช านาญการ 
5117 

ร.ร.สมาคมไทย-
ออสเตรเลียน 
สพป.กจ.3 

คศ.2 
(28,590) 

ภาษาไทย 30 เม.ย. 2559 

10 นางรุ่งฤดี  ค าสาย ครู/ 
ครูช านาญการ 

1617 
ร.ร.บ้านท่าดินแดง 
สพป.กจ.3 

คศ.2 
(36,840) 

ภาษาไทย 12 พ.ค. 2559 

11 นางรุ่งทิพย์  สาล ี ครู/ 
ครูช านาญการ 

519 
ร.ร.บ้านซองกาเรีย 
สพป.กจ.3 

คศ.2 
(29,690) 

ภาษาไทย 27 เม.ย. 2559 

12. น.ส.อนงค์ เบ้าชาล ี คร/ู 
ช านาญการ 

3237 ร.ร.ชุมชนบ้านหลุม
รัง 
สพป.กจ.4 

คศ.2 
(26,450) 

วิทยาศาสตร ์ 31 มี.ค. 2559 

13 นายมนญู แสนสิงห ์
 

คร/ู 
ช านาญการ 

4543 ร.ร.บ้านหนองเคด็ 
สพป.กจ.4 

คศ.2 
(26,980) 

วิทยาศาสตร ์ 31 พ.ค. 2559 

 
3. เกณฑ์การตัดสิน 

3.1 ผู้ผ่านการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ต้องได้คะแนนจากคณะกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 70 

3.2 ผู้ผ่านการประเมินด้านที่ 3 ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้ 
      1) ส่วนที่ 1 ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65  
      2) ส่วนที่ 2 ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65  
      3) คะแนนรวมส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

4. ผลการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 13  ราย
ดังกล่าว  ดังนี้ 
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ที่ ชื่อ– ชื่อสกุล รายการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนที่ได้ ความเห็นของ
คณะกรรมการ คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1. นางราตรี ชูเชิดมงคลกุล 
ครู/รร.บ้านเขาศาลา 
สพป.กจ.2 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ผลงานทางวิชาการ 
60 
40 

39 
26 

52.50 
25.00 

52.50 
23.00 

52.50 
24.00 

เห็นควรไม่อนุมัต ิ
 

 คะแนนรวม 100 70 77.50 75.50 76.50 
2. นส.จินตนา อินทรักษ ์

ครู รร.วัดดาปานนิมิต
มิตรภาพที่ 142 
สพป.กจ.2 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ผลงานทางวิชาการ 
60 
40 

39 
26 

57.50 
22.00 

57.50 
23.00 

57.50 
25.00 

เห็นควรไม่อนุมัต ิ
 

 คะแนนรวม 100 70 79.50 80.50 82.50 

3. นส.จิราภรณ์  สุทธินันท ์
ครู รร.วัดหนองปลิง 
สพป.กจ.2 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ผลงานทางวิชาการ 
60 
40 

39 
26 

57.50 
25.00 

57.50 
21.00 

57.50 
25.00 

เห็นควรไม่อนุมัต ิ
 

 คะแนนรวม 100 70 82.50 78.50 82.50 
4. นส.กัญญาพัฒน์ มามาตร 

ครู รร.บ้านท่ามะกา 
สพป.กจ.2 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ผลงานทางวิชาการ 
60 
40 

39 
26 

53.75 
21.00 

53.75 
21.00 

53.75 
20.00 

เห็นควรไม่อนุมัต ิ
 

 คะแนนรวม 100 70 74.75 74.75 73.75 
5. น.ส.สุติมา   อินธนู 

ร.ร.บ้านหนองปลาซิว 
สพป.กจ.3 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ผลงานทางวิชาการ 
60 
40      

39 
26 

58.75
10.00 

58.75 
10.00 

58.75 
10.00 

เห็นควรไม่อนุมัต ิ
 

คะแนนรวม 100 70 68.75 68.75 68.75 
6. น.ส.สมจิตร  วัฒนวราศิริ

รัตน์ 
ครู ร.ร.บ้านวังใหญ่ 
สพป.กจ.3 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ผลงานทางวิชาการ 
60 
40 

39 
26 

27.50 
21.00 

27.50 
21.00 

27.50 
20.00 

เห็นควรไม่อนุมัต ิ
 

 คะแนนรวม 100 70 48.50 48.50 47.50  

7. นางสุรินทร์  อ่วมเจริญ 
ครู ร.ร.บ้านป่าไม้สะพาน
ลาว 
สพป.กจ.3 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ผลงานทางวิชาการ 
60 
40 

39 
26 

17.50 
12.00 

17.50 
20.00 

17.50 
24.00 

เห็นควรไม่อนุมัต ิ
 

 คะแนนรวม 100 70 29.50 37.50 41.50  

8. นางปราณี  ชั้นสูง 
ครู ร.ร.วัดป่าถ้ าภูเตย 
สพป.กจ.3 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ผลงานทางวิชาการ 
60 
40 

39 
26 

8.75 
15.00 

8.75 
18.00 

8.75 
19.00 

เห็นควรไม่อนุมัต ิ
 

 คะแนนรวม 100 70 23.75 26.75 27.75  
9 นางไคริกา  สุภัทราชยั 

ครู ร.ร.สมาคมไทย -
ออสเตรเลียน 
สพป.กจ.3 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ผลงานทางวิชาการ 
60 
40 

39 
26 

- 
20.00 

- 
20.00 

- 
24.00 

เห็นควรไม่อนุมัต ิ
 

 คะแนนรวม 100 70 20.00 20.00 24.00  
10 นางรุ่งฤดี  ค าสาย 

ครู ร.ร.บ้านท่าดินแดง 
สพป.กจ.3 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ผลงานทางวิชาการ 
60 
40 

39 
26 

42.50 
24.00 

42.50 
24.00 

42.50 
13.00 

เห็นควรไม่อนุมัต ิ
 

 คะแนนรวม 100 70 66.50 66.50 55.50  
11 นางรุ่งทิพย์  สาลี 

ครู ร.ร.บ้านซองกาเรีย 
สพป.กจ.3 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ผลงานทางวิชาการ 
60 
40 

39 
26 

48.75 
22.50 

48.75 
24.00 

48.75 
13.00 

เห็นควรไม่อนุมัต ิ
 

  คะแนนรวม 100 70 71.25 72.75 61.75  
12
. 

น.ส.อนงค์ เบ้าชาลี 
ครู ร.ร.ชุมชนบ้านหลุมรัง 
สพป.กจ.4 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ผลงานทางวิชาการ 
60 
40 

39 
26 

00.00 
25.00 

00.00 
25.00 

00.00 
25.00 

เห็นควรไม่อนุมัต ิ
 

 คะแนนรวม 100 70 25.00 25.00 25.00 
13
. 

นายมนูญ แสนสิงห์ 
ครู ร.ร.บ้านหนองเค็ด 
สพป.กจ.4 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ผลงานทางวิชาการ 
60 
40 

39 
26 

37.50 
25.00 

37.50 
25.00 

37.50 
24.00 

เห็นควรไม่อนุมัต ิ
 

  คะแนนรวม 100 70 62.50 62.50 61.50 
 



118 
 

ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ขออนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ชุดที่ 2  ซึ่งมีมติไม่อนุมัติผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา  สายงานการสอน  ทั้ง 13 ราย   
 

ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ขอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณาอนุมัติผลคะแนนการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ  

ชุดที่ 2  ซึ่งมีมติไม่อนุมัติผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สายงานการสอน โดยผ่านการ
ตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว หรือไม่   หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 
 
มติที่ประชุม   อนุมัติตามเสนอ 

 
4.33  เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2  ส าหรับข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 

 
 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 และด้าน

ที่ 2  ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 
 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. มาตรา 53 และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม        

2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่ สุด ที่  ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่  30 กันยายน 2552 เรื่อง  
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  

3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 เรื่อง การ
ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  

4. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม 2559 เรื่อง การ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ข้อ 5 ให้ยุบเลิก อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาไปเป็น
อ านาจของ กศจ.ของจังหวัดนั้นๆ ตามค าสั่งนี้ 

5. ค าสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 9/2559  เรื่อง  
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดเพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1) 

6. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 



119 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1.  ด้วย นางสาววารุณี ตะโกภู่ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

มาแล้วรวม 6 ปี (ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ หรือด ารงต าแหน่ง
อ่ืนที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี)  มีภาระงานบริหารจัดการสถานศึกษาเต็มเวลา
ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารและการพัฒนาสถานศึกษา ย้อนหลัง 2 ปี ติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่น
ค าขอและได้เสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาชุดฝึกอบรมครูสมรรถนะการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านบึงวิทยา อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  ดังตารางดังนี้ 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

ต าแหน่ง 
เลขที ่

สถานศึกษา 
รับเงินเดือน 
อันดับ/ขั้น 
(บาท) 

สาขาวิชา 
วันที่ส่ง
ผลงาน 

1. นางสาววารุณี ตะโกภู่ ผู้อ านวยการ
สถาน/ 
ช าน าญ ก าร
พิเศษ 

3906 รร.บ้านบึงวิทยา คศ.3 
(46,760) 

บ ริ ห า ร
สถานศึกษา 

26 พ.ค.2560 

 

2. ก.ค.ศ. ได้ก าหนดให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  ตั้งคณะกรรมการประเมินชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 
1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ เพ่ือมีหรือเลื่อนเป็น
ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ดังนี้ 

 ชื่อ-สกลุ /โรงเรียน 
ผู้ที่ย่ืนค าขอมีวิทยฐานะ 

รายชื่อกรรมการ 
กรรมการคนที่ 1  

(ประธานกรรมการ) 
กรรมการคนที่ 2 กรรมการคนที่ 3 

1. นางสาววารุณี ตะโกภู่ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา/ 
ช านาญการพิเศษ 
รร.บ้านบึงวิทยา 
    สาขาบริหารสถานศึกษา 
สพป.กาญจนบรุี เขต 2 

 ผอ.สพป.กาญจนบุรี  
เขต 2 

นายนิพนธ์ ภัทรวังส์        
รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี  
เขต 2 

นายอภิชาต แก่นน้อย 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา        
ร.ร.บ้านท่ามะกา 

วิทยฐานะผู้อ านวยการ
เชีย่วชาญ 

สาขา บริหารสถานศึกษา 

สพป.กาญจนบรุี เขต 2 
 

 

ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 

1. ขออนุมัตริายชื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ เพ่ือประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้
มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวฃาญ จ านวน 1 ราย  

2. ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ  
 

ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งรายชื่อคณะกรรมการฯ และให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาต้นสังกัด ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ โดยผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว 
หรือไม่   หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 

 
มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
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4.34  เรื่อง   การขออนุมัติผลการประเมิน ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
และพิจารณากลั่นกรองผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์อนุมัติผลการประเมิน ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 

และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณากลั่นกรองผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8 (ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี) 
 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. มาตรา 53 และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 เรื่อง การ
ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  

4. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่  3  เมษายน 2560  เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1. ตามท่ีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีมติอนุมัติให้ตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 
1 ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเสนอผลงาน เพ่ือมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  สายงานการสอน  
รายนางณพิชยา  เพชรพิมล  และคณะกรรมการได้ด าเนินการประเมินเรียบร้อยแล้ว 

2. นางณพิชยา เพชรพิมล มีคุณสมบัติครบถ้วน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 และมีผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ  ผ่านเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ตรวจสอบแล้วปรากฏว่านางณพิชยา  เพชรพิมล  มี
คุณสมบัติครบถ้วนและเสนอผลงานฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนดสรุปเป็นข้อมูลตารางดังนี้ 

 

ที ่ ชื่อ –ชื่อสกุล 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

ต าแหน่ง 
เลขที ่

สถานศึกษา 
รับเงินเดือน 
อันดับ/ขั้น 

(บาท) 
สาขาวิชา 

วันที่ส่ง
ผลงาน 

1. นางณพิชยา  
เพชรพิมล 

ครู./ 
ช านาญการ
พิเศษ 

132262 ร.ร.กาญจนา 
นุเคราะห์  
จังหวัดกาญจนบรุ ี
สพม.8 

คศ.3 
(38,620) 

ภาษาไทย 12 ม.ค. 2560 
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4. เกณฑ์การตัดสิน ผู้ผ่านการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 75 

5. ผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของนางณพิชยา  เพชรพิมล   ต าแหน่งครู  วิทยฐานะช านาญการ
พิเศษ   โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี   ดังนี้ 
  

ที ่
ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง/ 

สถานศึกษา 
คะแนน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนที่ได้ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
คณะกรรมการ 

ชุดที่ 1 
กรรมการ
คนที่ 1 

กรรมการ
คนที่ 2 

กรรมการ
คนที่ 3 

1. นางณพิชยา  
เพชรพิมล 

ครูร.ร.กาญจนา 
นุเคราะห ์
จังหวัดกาญจนบุรี 
สพม.8 

ด้านที่ 1 100 75 95.00 95.00 96.00 95.33 ผ่านเกณฑ์ 
ด้านที่ 2 100 75 98.25 98.25 98.25 98.25 ผ่านเกณฑ์ 

ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
1.  ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของคณะกรรมการประเมินชุดที่ 1  ของนางณพิชยา

เพชรพิมลครู โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
2.  ขออนุมัติรายชื่อตั้งเป็นกรรมการกลั่นกรองผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และผลงานทางวิชาการ 

และผลงานวิจัย  คือ นายประยูร สุธาบูรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง วิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ          
เป็นกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ ส าหรับวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ตามแนวทางหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.           
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4 /ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 ท าหน้าที่ตรวจสอบและกลั่นกรองผลงานทางวิชาการของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ยื่นค าขอฯ 

3. เห็นชอบให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) พร้อมทั้งผล
การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 และความเห็นของคณะกรรมการชุดที่ 1 เสนอ ก.ค.ศ. ต่อไป 
 

 ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาจะอนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา  ส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัย ให้คณะกรรมการกลั่นกรองเพ่ือช่วย
กลั่นกรองผลงานก่อนน าเสนอให้ส านักงาน ก.ค.ศ. พิจารณา โดยผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว 
หรือไม่   หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 
4.35 เรื่อง  การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา          

กรณีการเลิกสถานศึกษาและรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
ค าขอ 

ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีการเลิกสถานศึกษาและรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต2 
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กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

 

1.มาตรา 41 มาตรา 53 และมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

2.หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว7 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 เรื่อง การปรับปรุงการ
ก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคคลการทางการศึกษา 

3.หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.2/ว19 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555   เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4.หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04006/ว3381 ลงวันที่ 15 มิถุนายน  
2560 เรื่อง การเลิกสถานศึกษาและรวมสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

5.ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เรื่อง การเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

6.ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

1.  โรงเรียนบ้านแจงงาม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีอัตราก าลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง  อันดับ 
ต าแหน่ง 
เลขที ่

อัตรา 
เงินเดือน 

หมายเหตุ 

1 ว่าง ผู้อ านวยการสถานศึกษา คศ.3 2564 53,080  
2 นายสายชล  โสชาต ิ คร ู คศ.1 2567  21,150  

3 น.ส.สุจติรา  ธัญญธาดา คร ู คศ.1 2576  21,150  
 

 

2.ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งการเลิกสถานศึกษาและรวมสถานศึกษา  ไม่เป็นไปตาม
แนวปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษา ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 จึงอาศัยใช้ข้อ 
13 ตามระเบียบดังกล่าว ก าหนดไว้ว่า “ในกรณีที่มีความจ าเป็นที่ไม่อาจมีหลักเกณฑ์  ที่ก าหนดในระเบียบนี้มาใช้กับการ
จัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาได้ให้เลขาธิการคณะกรรมการการขั้นพ้ืนฐานน าเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันศุกร์
ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เห็นชอบอนุมัติให้เลิกสถานศึกษาและรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหนังสือส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ที่ ศธ 04006/ว3381 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 

3.กรณีตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหาร
สถานศึกษา และสายงานการสอน จากสถานศึกษาที่เลิกไปก าหนดเป็นต าแหน่งสายงานการสอนในสถานศึกษาที่มี
อัตราก าลังสายงานการสอนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.2/ว19 
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555 โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 

3.1 การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหาร
สถานศึกษา โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
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3.1.1ให้ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เฉพาะ
ต าแหน่งว่างเท่านั้น 

3.1.2ให้ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เฉพาะภายใน
เขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกันเท่านั้น 

3.1.3เมื่อตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้ว
สถานศึกษาท่ีรับการตัดโอนต้องมีอัตราก าลังสายงานการสอนไม่เกินเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

3.2การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งสายการ
สอน ไปก าหนดเป็นต าแหน่งสายงานการสอน โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

  3.2.1ให้ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา            
ได้ทั้งต าแหน่งว่างและต าแหน่งที่มีผู้ด ารงต าแหน่ง 

  3.2.2ให้ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา             
ได้ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกันเท่านั้น 

  3.2.3กรณีการรวมสถานศึกษาให้ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ไปก าหนดในสถานศึกษาท่ีถูกรวมก่อน เป็นล าดับแรก 

  3.2.4เมื่อตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้ว
สถานศึกษาท่ีรับการตัดโอนต้องมีอัตราก าลังสายงานการสอนไม่เกินเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

4.เพ่ือให้การบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ.ก าหนดจึงเสนอคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาการตัดโอนต าแหน่งและอัตรา
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีการเลิกสถานศึกษาและรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านแจง
งาม ดังนี้ 

ผลการพิจารณาของ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

ที่ ชื่อ-สกุล 
 

ต าแหน่ง ต าแหน่ง
เลขที ่

เงินเดือน หน่วยงานการศึกษา              
ที่ก าหนดใหม่ 

ขาด
เกณฑ์ 

หมาย
เหตุ อันดับ ขั้น 

1 ว่าง ผู้อ านวยการสถานศึกษา 2564 คศ.3 53,080 ครู/รร.บ้านหนองลาน -2  
2 นายสายชล  โสชาต ิ ครู 2567  คศ.1 21,150 ครู/รร.บ้านดอนตาลเสี้ยน -4  
3 น.ส.สุจิตรา  ธัญญธาดา ครู 2576  คศ.1 21,150 ครู/รร.บ้านดอนตาลเสี้ยน -4   

 
ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ขออนุมัติตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีเลิกสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านแจงงาม จ านวน 3 ต าแหน่ง ไปก าหนดให้สถานศึกษาที่ถูกรวมและสถานศึกษาที่มีอัตราครูต่ า กว่าเกณฑ์ที่ 
ก.ค.ศ.ก าหนด 
 

ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาอนุมัติการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาไปก าหนดในสถานศึกษาที่ถูกรวมก่อนเป็นล าดับแรกและไปก าหนดให้กับสถานศึกษาที่มีอัตราครูต่ ากว่า
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนดเป็นล าดับต่อไปโดยผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว หรือไม่   หรือจะ
พิจารณาเป็นประการใด 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
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4.36  เรื่อง  ขอเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 1 

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขอเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลกิสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2550  หมวดที ่3 
การเลิกสถานศึกษา  

ข้อ 11  ให้คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาเลิกสถานศึกษา เมื่อสถานศึกษานั้นมีลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่มีนักเรียนที่จะจัดการเรียนการสอน 
(2) จ านวนนักเรียนลดลง จนไม่สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาได้

(รายละเอียดดังเอกสารแนบที่38) 
 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

โรงเรียนวัดท่าโป๊ะ ต าบลบ้านเก่า  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดกาญจนบุรี  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  มีจ านวนนักเรียนลดลง มีครูสอนไม่ครบชั้นเรียน  จนไม่สามารถพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาได้  โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มึความ
ประสงค์จะด าเนินการเลิกสถานศึกษา โดยส่งเอกสารประกอบการพิจารณาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการ
จัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 (รายละเอียดดังเอกสารแนบท่ี37) 
 
ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 

1. ขออนุมัติประกาศเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนวัดท่าโป๊ะ  ต าบลบ้านเก่า  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัด
กาญจนบุรี     

2. ขออนุมัติในการโอนทรัพย์สินและเอกสารส าคัญของทางราชการทุกประเภท เช่น หลักฐานแสดงผลการ
เรียน  แบบ ป.04 - ป.05 ทะเบียนนักเรียน สมุดหมายเหตุรายวัน ฯลฯ ไปอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของโรงเรียนวัดบ้าน
เก่า ต าบลบ้านเก่า  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดกาญจนบุรี 

 
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาอนุมัตใิห้การเลิกโรงเรียนวัดท่าโป๊ะ โดยผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาแล้ว หรือไม่   หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 

 
มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
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4.37    เรื่อง  ขอขยายเวลาการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวน
พิจารณา พ.ศ. 2550 ราย นายโยธิน ห้าวหาญ กรณี กระท าความผิดร่วมกันทุจริต
เงินงบประมาณโรงเรียนบ้านท่าดินแดง 

 

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

ขยายเวลาการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 ราย นายโยธิน     
ห้าวหาญ กรณี กระท าความผิดร่วมกันทุจริตเงินงบประมาณโรงเรียนบ้านท่าดินแดง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 
ข้อ 20 วรรค 2 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไมสามารถด าเนินการใหแล้วเสร็จภายในก าหนด

ระยะเวลาตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ได ใหประธานกรรมการรายงานเหตุที่ท าใหการสอบสวนไมแลวเสร็จต่อผู้สั่งแต
งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือขอขยายระยะเวลาการสอบสวน ในกรณีเชนนี้ ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่ง
ขยายระยะเวลาด าเนินการได ตามความจ าเปน  ครั้งละไมเกินหกสิบวัน 

วรรค 3 การสอบสวนเรื่องใดที่คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในสองรอยสี่สิบวัน ให
ประธานกรรมการรายงานเหตุให ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  เพ่ือรายงานให อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา         
อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แล้วแตกรณี เพ่ือมีมติใหเรงรัดการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. ก าหนดตามเหตุผล และความจ าเป็น 

ข้อ ๔๗ การนับระยะเวลาตามกฎ ก.ค.ศ. นี้ ส าหรับเวลาเริ่มตนให นับวันถัดจาก  วันแรกแหงเวลานั้น
เป็นวันเริ่มนับระยะเวลา แตถาเปนกรณีขยายเวลาให นับวันตอจากวันสุดท้ายแหงระยะเวลาเดิมเป็น วันเริ่มระยะเวลาที่
ขยายออกไป สวนเวลาสิ้นสุด ถ้าวันสุดท้ายแหงระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการให นับวันเริ่มเปดท าการใหมเป็นวัน
สุดท้ายแหงระยะเวลา 

2. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 
3. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 
4. มาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่

แก้ไขเพ่ิมเติม 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
อย่างร้ายแรง ราย นายโยธิน ห้าวหาญ  อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าดินแดง กรณีกระท าความผิดร่วมกันทุ จริตเงิน
งบประมาณโรงเรียนบ้านท่าดินแดง ตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550 การด าเนินการตามขั้นตอน 
ดังนี้ 

(1) ผู้สั่งแต่งตั้งมีค าสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัย คณะกรรมการฯแจ้งค าสั่งให้  นายโยธินฯ ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 

(2) แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้ นายโยธินฯ ทราบ ตามบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา ตาม ข้อ 
23 (สว.2) ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559  
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(3) แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ นายโยธินฯ ทราบตามบันทึกการแจ้งข้อ
กล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ตามข้อ 24 (สว.3)  ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 โดย
นายโยธินฯรับทราบวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ก าหนดส่งบันทึกถ้อยค าของผู้ถูกกล่าวหา (สว.4) วันที่ 5 มกราคม 2560 

(4)  วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นวันสุดท้ายของก าหนดเวลาด าเนินการสอบสวนวินัยร้ายแรง (ตั้งแต่วันที่ 
4 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 รวม 180 วัน)  คณะกรรมการฯ จึงไม่สามารถด าเนินการแล้ว
เสร็จภายในก าหนดในแต่ละขั้นตอน เนื่องจากนายโยธินฯ ได้รับบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่
สนับสนุนข้อกล่าวหา ตามข้อ 24 (สว.3) เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ก าหนดส่งบันทึกถ้อยค าของผู้ถูกกล่าวหา (สว.4) 
วันที่ 5 มกราคม 2559 (ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับ สว.3 คือวันที่ 6 ธันวาคม 2559) คณะกรรมการฯ จึงไม่
สามารถด าเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา ต้องด าเนินการรายงานผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ทราบ เพ่ือขอ
ขยายเวลาการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง และผู้สั่งแต่งตั้งอนุญาตให้คณะกรรมการฯ ขยายก าหนดเวลาสอบสวน ครั้งที่ 1 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2560 จ านวน 60 วัน 

(5) ตามกฎ ก.ค.ศ. การขอขยายก าหนดเวลาการสอบสวนได้ตามความจ าเป็น    ครั้งละไม่เกิน 60 วัน กรณี
คณะกรรมการด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน 240 วัน ให้ประธานกรรมการฯ รายงานเหตุให้ผู้สั่งแต่งตั้ง เพ่ือรายงานให้      
อ.ก.ค.ศ. มีมติให้เร่งรัดการสอบสวนให้แล้วเสร็จ แต่ปัจจุบันได้ยุบเลิก อ.ก.ค.ศ. ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 10/2559 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 ข้อ 5   โดยโอนอ านาจหน้าที่ให้ กศจ. และตามค าสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่   3 เมษายน 2560 การขอขยายระยะเวลาการสอบสวนของคณะกรรการฯ 
เป็นอ านาจของศึกษาธิการจังหวัด   คณะกรรมการฯ จึงขอขยายเวลาการสอบสวนวินัย ด้วยเหตุผลความจ าเป็น ดังนี้ 

ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 จ านวน 60 วันเนื่องจากโรงเรียน    
บ้านท่าดินแดงปิดภาคการศึกษา ระหว่างเดือนมีนาคม 2560 ถึงเดือนพฤษภาคม 2560  , ครูย้ายไปด ารงต าแหน่งที่
โรงเรียนอื่น , ครูเกษียณอายุราชการ และไม่มีนิติกรปฏิบัติงาน จึงไม่ สามารถด าเนินการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง
เสร็จภายในก าหนดระยะเวลาที่ขอขยายเวลา (ครั้งที่ 1) ต้องขอขยายเวลาการสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้งกรรมการ  

ครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 จ านวน 60 วันเนื่องจาก ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีหนังสือแจ้งให้นายโยธินฯ ด าเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงาน
สอบสวน กรณีลงลายมือชื่อปลอมและนายโยธินฯ ด าเนินการขอพิสูจน์ลายมือชื่อ ตามรายงานประจ าวัน สภอ.     
สังขละบุรี ลงวันที่ 25 เมษายน 2560 ซึ่งคณะกรรมการฯ เห็นว่าการพิสูจน์การปลอมลายมือ ชื่อเป็นหลักฐาน
ส าคัญที่จะน ามาประกอบการพิจารณาว่า  นายโยธินฯ มีส่วนร่วมกับการทุจริต เบิกถอนเงินโรงเรียนบ้านท่าดิน
แดงหรือไม่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างพนักงานสอบสวน สภอ.สังขละบุรี รวบรวมหลักฐานเพื่อพิสูจน์ลายมือชื่อปลอม   
จึงไม่สามารถด าเนินการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงเสร็จภายในก าหนดระยะเวลาที่ขอขยายเวลา (ครั้งที่ 2) ต้องขอขยาย
เวลาการสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้งกรรมการ 

ครั้งที่  4 ตั้งแต่วันที่  3 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่  31 สิงหาคม 2560 จ านวน 60 วันเนื่องจาก          
คณะกรรมการฯสอบสวนรายละเอียดประกอบการพิจารณาจากพยานบุคคลที่นายโยธินฯ กล่าวอ้างไว้ในบันทึกถ้อยค า
ของ ผู้ถูกกล่าวหา (สว.4) พบว่าพยานบุคคลให้ถ้อยค าว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าการร่วมทุจริตเงินโรงเรียนบ้าน ท่าดิน
แดง และประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงนั้น การร่วมกระท าผิดทุจริตเบิกถอนเงินโรงเรียนบ้านท่าดินแดง  ต้องอาศัย
หล ักฐานการพ ิส ูจน ์ล ายม ือชื ่อป ลอมประกอบการพ ิจ ารณ าลงโทษทางว ิน ัย ซึ ่งอยู ่ร ะห ว ่า งด า เน ิน การ            
คณะกรรมการฯ จึงไม่สามารถด าเนินการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงเสร็จภายในก าหนดระยะเวลาที่ขอขยายเวลา            
(ครั้งที่ 3) ต้องขอขยายเวลาการสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้งกรรมการ  
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ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ขออนุญาตให้ขยายเวลาการด าเนินการที่ไม่แล้วเสร็จภายใน 240 วัน ในครั้งที่ 2 ถึงครั้งที่ 4  ตามค าขอฯ 

และให้คณะกรรมการฯ เร่งรัดการสอบสวนให้แล้วเสร็จ  ภายในหกสิบวัน 
 
 

ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาการขอขยายเวลาของคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงเป็นไปตาม  กฎ 

ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550โดยผ่านการตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว หรือไม่   
หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 

    
มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

๕.๑ มอบหมายให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ท ารายละเอียด/ระเบียบ/แนวปฏิบัติการใช้
พ้ืนที่โรงเรียนที่ถูกยุบเลิก ดังนี้ 

         วิธีการโอนทรัพย์สิน การจ าหน่ายทรัพย์สิน 
         1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดให้มีการตรวจสอบทรัพย์สิ นและช าระบัญชี รวมถึงการ

ด าเนินการโอน หรือจ าหน่ายทรัพย์สินที่ยังคงเหลืออยู่ของสถานศึกษา 
         2. บรรดาเอกสารส าคัญของสถานศึกษาที่ถูกเลิกทุกประเภท ให้โอนไปอยู่ในความดูแลและ

รับผิดชอบของสถานศึกษาอ่ืน ตามท่ีคณะกรรมการเขตพ้ืนที่ก าหนด  (ปัจจุบันเป็นอ านาจของ กศจ.) 
         วิธีการขอใช้ที่ดิน หรืออาคารเรียน หรืออาคารประกอบ 
         หน่วยงานที่จะขอใช้ ยื่นค าร้องขอใช้ที่สถานศึกษาที่คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด          
         กรณีขอใช้ชั่วคราว และไม่มีการก่อสร้างเพ่ิมเติม หรือรื้อถอน 
         สถานศึกษาที่คณะกรรมการเขตพ้ืนที่ก าหนดให้รับผิดชอบดูแลรักษาจัดประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  พิจารณาอนุญาตเมื่อมีมติอนุญาตหน่วยงานที่ขอใช้เข้าด าเนินการได้ 
         กรณีขอใช้ถาวร 
         1.  สถานศึกษาที่คณะกรรมการเขตพ้ืนที่ก าหนดให้รับผิดชอบดูแลรักษาจัดประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือปรึกษาหารือว่า มีความจ าเป็นต้องใช้ หรือมีหน่วยงานใดมาขอใช้อีกหรือไม่ หากไม่มีให้น า
เรื่องที่หน่วยงานมาขอใช้เป็นการถาวรน าเข้าพิจารณาในที่ประชุม  เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สถานศึกษาเป็นผู้ดูแล
รักษา รายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พร้อมแจ้งส่งคืนที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนที่เลิกสถานศึกษา  ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาเมื่อได้รับเรื่องดังกล่าวแล้ว  จัดท าหนังสือส่งคืนที่ราชพัสดุ พร้อมรายการสิ่งก่อสร้าง (อาคารเรียน/
อาคารประกอบ ฯลฯ) ต่อส านักงานธนารักษ์จังหวัด 

         2. ขั้นตอนต่อไป  หน่วยงานที่แจ้งความประสงค์ขอใช้ที่ราชพัสดุและอาคารต่างๆ ของโรงเรียนที่
ประกาศเลิกสถานศึกษา ยื่นค าขอใช้ต่อส านักงานธนารักษ์จังหวัดพิจารณาต่อไป 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๕.๒ มอบหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในการตรวจสอบข้อมูล  ยืนยัน  รับรองข้อมูลความถูกต้อง
ในการน าเสนอเรื่องการบริหารงานบุคคลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก่อนน าเข้าวาระการประชุม  คณะอนุกรรมการ
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ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ตามประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาในภูมิภาค  ประกาศ  ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560 และค าสั่งส านักงานศึกษาธการจังหวัดกาญจนบุรี 
ที่ 145/2560  สั่ง ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานร่วมกันตรวจสอบข้อมูลและจัดท า
รายละเอียดและน าเสนอการบรรจุ แต่งตั้ง และย้ายข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาทุกประเภท ทุกต าแหน่ง 

 
ที่ประชุม  รับทราบ 

๕.๓ มอบหมายให้ คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
บริหารงานบุคคลในทุกเรื่องทั้งการสอบบรรจุ  การแต่งตั้ง  การโยกย้าย การพิจารณาความดีความชอบ และการ
ด าเนินการทางวินัยในทุกกลุ่ม ทั้งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และดูแลให้เหมาะสมเป็นธรรม  โดย
หลักการบริหารงานบุคคลต้องเน้นให้ทางสถานศึกษา และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีบทบาทให้มากที่สุด
ในการพิจารณากลั่นกรองแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียดรอบคอบก่อนเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 
ที่ประชุม  รับทราบ 

 

เลิกประชุมเวลา  20.30 น. 
 
  

 

              (ลงชื่อ)                                                      ผู้จดรายงานการประชุม 
 

(นางสาวปิยนาถ  สืบเนียม) 
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
 

                   (ลงชื่อ)                                                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

(นายอนันต์  กัลปะ) 
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 


